POLITIKAI ELKÖTELEZETTSÉG MENTES FOLYÓIRAT

XI. évfolyam 1. szám
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Jó reggelt ZAGYVAIAK! Jó napot RÓNAIAK!
Jó estét PINTÉRTELEP! Szervusz VÍZVÁLASZTÓ!
Isten hozott EGYHÁZKÖZSÉGÜNK! Dicsértessék!
Csókolom NÉNIK, BÁCSIK! Sziasztok FIATALOK!

Zagyva falu pecsétje
1773

Készül 300 példányban, Salgótarján: Zagyva, Rónabánya, Rónafalu, Szilváskő, Pintértelep,
Vízválasztó városrészek aktuális híreinek, problémáinak, eseményeinek közzétételére, helyi
terjesztésben. A lap ingyenes, az olvasók adományokkal támogathatják a városkörzet különböző
intézményeit, szervezeteit, egyházközségét. Lapunk nyitott a politikamentes tájékoztatás minden
formájára, így bárki közzéteheti a közösségünket érintő írását, véleményét, ötletét. Minden írást
közlünk, amely közös érdekeinket szolgálja.
Honlapunk: www.zagyvaforras.hu
Kiadja: a Zagyvaforrás Egyesület 3141. Salgótarján, Zagyva út 3. E-mail: zagyvaforras@citromail.hu
Szerkesztő Bizottság: Földi László vitéz (787-898), Szabó János (786-364).

Tíz évesek lettünk ***

Nem gondoltam volna, akkor a '60as
évek közepe táján, még azt sem igazán, hogy egyszer majd leszünk. Vagyunk. Nem
könnyen, de létezik a Zagyvaforrás, sőt, sokak szerint életünk része lett ez a kis
újság. Tulajdonképpen az akkori próbálkozásfélével már tizenegy évesek lehetnénk
(az évfolyamnál figyelembe vettük, mert ugye előkészület, írások, alkotások mind
meg voltak) de a nagy szünet után bizony csak 2002-től vehetjük az igazi
megjelenést. Nem könnyű a dolgunk, egyetlen fillér nélkül a saját magunk
pénzéből, néhány kisebb támogatónk jóvoltából létezünk. Tíz év sok, és persze
kevés is. A Zagyvaforrás most pályázatot hirdet az évforduló alkalmából. Várjuk
írásaikat, alkotásaikat, történeteiket, rajzaikat, foróikat bármilyen Zagyvával
kapcsolatos műveiket, alkotásaikat. Beküldési határidő folyamatos (2011 október
30-ig). A beérkezett pályázatokat folyamatosan közöljük. Eredményhirdetés 2011
decemberben a Zagyva múltja kiállításon. Az első három helyezett pénzdjízásban
részesül (10-7-4 ezer forint) Hajrá Zagyvaiak! Hajrá Volt Zagyvaiak, és bárki
akit érdekel a Zagyva forrásvidéke.

* 2011 évi köszön(t)ő *

Turcsány László önkormányzati. képvilselő írása

Március: 15. koszorúzás a Salgó-váron
Kereszt-rendbetétel benzinkút
Április: * Forrás véglegesítés és avatás
* 30-án Májusfa állítás tűzgyújtás, utána
Anyák napja
Május: Május 12-15 Tátrai találkozó
24. Táblaavatás * a Zagyvafőn *
Közgyűlés- Támogatói értekezlet –
Gulyással - Rónafalu
Június: 11-12 Zagyvanapok
* Kiállítás Bátki József *
Augusztus:
21
Nívelt
Jenő
Lövészverseny * Macsánkafesztivál
Szeptember: A Civil Hét * ásványkagykó-kiállítás * Forrás rendbetétel,
Őrhegykereszt * közösségi munkák
Október: * Hősök sírja, tanáraink sírja
(részt veszünk a Zagyváért nőklub szüreti
felvonulásán)
December: Zagyvaróna múltja kiállítás *
iratok, dokumentumok, régi eszközök,
tankönyvek a középkortól – 1945-ig

Meghívó
A Zagyvaforrás Egyesület, Turcsány
László képviselő és valamennyi zagyvai
civil szervezet meghívja ön és családját
a Zagyvai

Tűzgyújtásra és az
azt követő Anyák-napjára

Igen, a cím egy szavába becsúszott egy zárójel. Nem véletlenül. Ezt a „t” betűt
én most ellopnám onnan, és így egy „újévi köszönőt” írnék.
2011 április 30-án a
A tavalyi év utolsó negyedében – mondatom, hogy – szerencsém volt megismerni több olyan hölgyet és úriembert, akik méltán jelenthetnek számomra
Kultúrotthonba
példát az elkövetkezendő évben, években. Ez lenne az első dolog, amit
megköszönhetek, a második pedig az, hogy befogadtak maguk közé, és a 14-kor Májusfaállítás
Tűzgyújtás - szalonnasütés
barátjuknak tekintenek, számolnak velem.
15-től Műsor
Azelőtt nem is gondoltam volna, hogy
mennyire élő közösség van minálunk. Talán
* tánc, egyéni programok, tombola
nem sokan tudják, hogy Salgótarján
peremkerületei közül – Baglyasalja mellett Zagyvarónán és Rónafalun működik csak
igazi, hagyományos kulturális élet, és mindez
köszönhető azoknak, akik számára fontos,
hogy összefogják a közösséget, ápolják
hagyományainkat, ismerjék és megismertessék történelmünket.
Bár már márciust írunk de azért mindenkinek egy boldog évet kívánok!

Fontosabb telefonszámok: Turcsány László önkormányzati képviselő: 06-20-3609892

** Orvosi rendelő: 784-568,
** Mentők: 104, ** Orvosi ügyelet: 410-853, ** Tűzoltóság: 105, ** Rendőrség: 107, ** Pontos idő: 180, ** Lelkisegély
szolgálat: 311-600, ** ÉMÁSZ ügyelet: 06-40-282-828, ** Telefon hibabejelentő: 143, ** Gázszolgáltatás hibabejelentés:
440-699 ** Tudakozó: Helyi, általános: 198, vidéki: 300-200, különleges tudakozó: 300-222 ** Zagyvaforrás: 787898 **

Magyar Kultúra Napja és kisfalunk * Godó Krisztina írása
* Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, Himnuszunk születésének évfordulóján minden magyar megáll egy pillanatra, egy aznapi kulturális program,
egy emlékező híradás, vagy épp személyes indíttatás alkalmából, amikor is átfut
szívén-lelkén a magyarság, a tiszta hovatartozás, a hazaszeretet érzése. Mert igenis
büszkék lehetünk népünk fényes, és viharos történelmére, szenvedélyes
kultúrájára, a természeti környezetre, melyben elődeinknek köszönhetően
élhetünk. Mindezt sokan nem feledjük! *

Ezt mutatták azok a nagyszerű alkotómunkák, melyeket az idei évben e
napon díjaztak a 700 Éves Baglyaskő Vára – Salgótarján Emlékév
pályázati programjának keretében, ahol Zagyvaróna sem maradt
képviselet nélkül. E pályázati kiírás apropójaként tudhattam meg, hogyan
is nézett ki anno Zagyvafő vára – Marci Zsolt festményéből (a képen
látható), mi volt Zagyva falu címere – Szabó Jani bácsi fafaragásából, és

~~ Második ínek ~~
*** melyben az tatárok kijáccattanak az
zaguafewi nípeknek beltselletin ***
Meghesett vala, hogy az pogány tatárok
Nyomdokinkba gyünnek, es féli rablások,
Mint ki csak félheti, ett ez új hazában,
Hol feldet túra az níp e nagy pusztában,
S jószághját békés víznek mentin tereli,
Míg az jurtát es csak reghíbül esmeri.
Es biza kimúla kezéről az gyilok,
es a lú es az eke elítt andalog.
Ám gyün - aszongyák - az istentelen nípség,
Retteg az puszta - mondatik, nincs menekvés,
Mert hadjok temérdek, es hogy setét az íg,
Míg az feld meg az szegínynek issza vérit,
Es nem kíméltetik se asszon, se djerek,
Nyomukban házik setét füstji kesereg.
Heába esd az úrához az megtírt níp,
Az kerálnak seregit Batu veri szít.
Es menekül az kerál, ett hagyá népit,
Es menekül az níp es, ett hagyá fédit...
Aszongyák - az pogány csak pusztában vitéz,
Az hegyek rengeteg erdeit féli még,
Es ki tehetyi jószághját az hegyekbe,
Es íletit szekerin menté sietve.
Így jen az híre az bajnak az vámházba,
Az bíkís nagy Inászónak városjába*.

hogy hogyan beszéltek egymással néhány száz évvel ezelőtt a magyarok, s
hogyan foglalta vissza egy nap alatt Salgó és Zagyvafő várát Mátyás
király – Földi Laci bácsi ómagyarul írt verséből. És igen, már sokan
tudhatjuk, hogy bizony ez a mű kategóriájában elnyerte a pályázat II.
helyezését! A Zagyvafő várának balladájából egy részlete a tavalyi Civil
Hét zagyvarónai műsorán is hallható volt Földi Laci bácsi és jómagam
előadásában. Egy ideje pedig már a Zagyvaforrás Egyesület honlapján is
olvasható, teljes terjedelmében. A honlapot böngészve láttam meg a
kiírást, hogy Laci bácsi verse is a helyezettek között van. Gyorsan írtam is
egy gratuláló hozzászólást, mire e-mailben kaptam egy választ: én is ott
lehetek a díjátadón!!! Így január 22-én együtt léptem be a Madách Imre
Gimnázium ajtaján Laci bácsi és kedves felesége oldalán, ahol szép
számban összegyűlt közönség mellett várhattuk a díjátadót. Természetesen
Turcsány László önkormányzati képviselő úr is eljött a rendezvényre. A
köszöntők és az iskolások díjazása után jöttek a „nagyok”. A sok,
számomra ismeretlen diák nevének elhangzása után, már-már elbambulva
végre meghallottam Földi László vitéz „hivatását”. Szilasi Bandi bácsi, a
Baglyasalja Barátainak Körének tagja elismerően adta át a díjat, mely egy
oklevelet és egy – az Emlékévhez kapcsolódó képet ábrázoló – kerámia
emlékplakettet is tartalmazott. Az átadó zárásaként Csongrády Béla
újságíró, a zsűri tagja beszédében elsősorban a felnőtt alkotók
pályamunkáit méltatta. A sok szép gondolatból egy igazán megfogott,
mikor azt mondta Laci bácsi versére, hogy „az elolvasásától csak egy
lehetett nehezebb: megírni”. Akkor jót nevettünk rajta, de ha
belegondolunk, most, a XXI. században ez a mű a mi számunkra
különlegességnek számít mint tartalmilag, mint stílusában, mint
nyelvezetében! És valóban érződik benne a sok munka és az elhivatottság.
Elismerésem, Laci bácsi!
Ajánlom minden Kedves Olvasónak, hogy keressék fel a Zagyvaforrás
Egyesület honlapját (www.zagyvaforras.eoldal.hu), és vegyenek részt egy
középkori kalandban, míg e verset olvassák! * Az Őrhegy-legendáról
szóló éneket itt közöljük:

Ett hallá az rettenet szelit az gazda,
Kinek hajloka ett az víz mentin vala,
Es hallá azt is, hogyan tett vala az Úr
Csodát amarra... Nem rest é sem, s teszen úgy,
Miként hallá... Az kopasz hegynek** tetejin,
Sebtiben három csalfa hajolkot ípít,
Bolondnak véli szegíny fejit az házníp,
Kit tettitű e lárma el nem tántorít.
Mikoron mondá vala tettinek okát,
Es csak hajtya e velág közeli baját,
Míg az nípek kítkedve hiszik vala azt,
De látva szorghalmát, ki csak íl vele tart...
Terelék az állatok az nagy szurdokba...
Hordtanak az vizet az csalfa hajlokra...
Es meg es gyujták nap mint nap az vizes fát,
Hogy fistje járja Zaguafew foljását.
Napestig mentik mindenik, kegyes az íg,
Rájok tisztán az velághosság velághít...
Es jen az setítség, s eljen az verradat,
Es megent setít, es sokadján kelt a Nap,
Ezek gyújták egyre az csalfa hajlokot,
Mígnem az zúgó szelek hava íratott,
Mikoron az Pocikvár felél fist jeve,
Es látszik az tatár, ki erre kémlele...
Es látá, hogy ett jára már az seregi,
Hisz az szíl az fistjit orrjába tereli...
Biz így esett megh, hogy gazda beltseletin,
Az nagy híres pogány had ett kijáccatik.
/Azt beszélik vala, hogy az nagy Inászót.
Tarjányt meg Somost es felígettik, nagyon,
Es bár az nípek, s jószághik az végyikbe***
Ílnek, míg az hajlokik vala veszejtve./

* Inászó királyi város volt, a tatárok felégették, majd a szénbányászat
hozta meg újabb aranykorát, ma ismét lakatlan; ** Strázsahegynek
(A ballada egy kecskéit legeltető zagyvai öreg elmondásán alapszik, melyet egy nevezték el azt a bizonyos kopasz hegyet, majd a középkortól Őrhegy a
április 30-i tűzgyújtás alkalmával mondott el 1961-ben a Kőasztalnál. Ezen a neve; *** Akkoriban Tarjányban és Somoson néhány család élt, a völgyet,
ahová menekültek azóta is Tatár-ároknak nevezik. Somos már nem a régi
napon a zagyvaiak azóta is – minden évben – meggyújtják a Zagyvaiak tüzét. helyén épült újjá, és lett a neve Somosújfalu, majd később Somoskőújfalu)

Eleinte az eredeti hegyen, majd a Kőasztalon, ma a Kultúr előtt)

Bodó Mónika: A Salgótarjáni 1956-os események III.
A városban csak november 8-án indult meg a tanítás és a gyermekek foglalkoztatása. Az általános iskolák mellett a város bölcsődéi is fogadták a gyermekeket. Miután Kádár János Budapestre érkezett, november 9-én elsőként fogadta a nógrádi küldöttséget. Kádár a Nógrád Megyei Ideiglenes Munkás-Paraszt
Forradalmi Tanácsot fogadta el legális hatalmi testületnek. A salgótarjáni rádió november 10-től Mikszáth Rádió néven jelentkezett. A karhatalmi egység november 11-től folyamatosan, szinte
naponta rendeli el a fegyverek beszolgáltatását, valamint korlátozza a megye lakosságának éjszakai kijárását.
November 14-én szovjet csapatok érkeztek Salgótarjánba, Salupin alezredes parancsnoksága alatt. Az Acélárugyár Munkástanácsa felhívást intézett a város lakosságához, hogy kerüljék az
összetűzést a szovjet csapatokkal. A BM megyei főosztálya telefonon jelentette az Országos Rendőr-főkapitányságnak, hogy a
szovjet alakulat lefegyverezte a rendőrséget, valamint hogy a város munkássága nem ismeri el a Kádár-kormányt és követelik a
szovjet csapatok kivonulását. Ettől a naptól kezdve napi rendszerességgel keletkeztek a jelentések.
A városban november 15-én jelent meg a szovjet csapatok parancsnokának I. számú parancsa, melyben reggel 7 órától este 19
óráig engedélyezte a lakosság mozgását. Betiltott minden csoportosulást, tüntetést, az üzletek nyitva tartását 8-17 óra közötti
időben szabta meg. Másnap jelent meg Salupin alezredes II. számú parancsa, melyben a fegyverek beadási határidejét 17-re módosította. November 17-én alakult meg a Magyar Szocialista
Munkáspárt (MSZMP) Nógrád Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága, szintén ezen a napon a tartalékos tiszti és tiszthelyettesi
egység a rendőrséggel együttműködve a fegyvereket gyűjtötte be
és a rendet biztosította a városban. Az Acélárugyár őrsége
november 17-én tette le a fegyvert a szovjet csapatok előtt.
A Nógrád Megyei Rendőrkapitányság is felszólította a lakosságot, hogy a náluk lévő fegyvereket legkésőbb 24-én 22 óráig adják le. Miután a gyárakban és bányákban megalakultak a munkástanácsok, november 21-én a Megyei Munkástanács is megalakult, melynek fő feladata a megye üzemeinek érdekképviselete, valamint a munka teljes felvételét javasolta a dolgozóknak.
A Megyei Munkástanács november 30-án nagygyűlést tartott,
melyen a bányák, üzemek és a vállalatok küldöttei vehettek
részt. A jelenlévők 8 pontos követelést fogalmaztak meg, melyet
a kormányhoz kívántak eljuttatni. Többek között olyan követeléssel, hogy Nagy Imrét szeretnék a kormányba; a karhatalom
vezetői működjenek együtt a megyei munkástanáccsal, valamint
a megyei tanács vegye kézbe a sajtó és a hírközlés feladatát,
azonban tartja azt az álláspontját, hogy a sztrájkot a kormány és
a fegyveres alakulatok magatartásától teszi függővé. A nagygyűlés úgy döntött, hogy a követeléseket eljuttatja a kormányhoz, és
egyúttal küldöttséget indít a Budapesti Munkástanácshoz az álláspontok egyeztetésére. Nem sokkal ez után a rendőrség parancsnoka bejelentette, hogy a gyűlést azonnal be kell rekeszteni, mert a szovjet parancsnokság annak megtartására nem adott
engedélyt. A nagygyűlés feloszlott, hogy a felesleges összetűzést
elkerülje. Több embert is letartóztattak az előző napi gyűlés miatt, azonban egy kisebb tömeg tüntetett. A követelésnek megfelelően szabadon engedték a fogvatartottakat. A Budapestről hazatért küldöttség tájékoztatót tartott a Megyei Munkástanácsnak,
amely úgy határozott, hogy amennyiben a kormány nem teljesíti
a nógrádi munkásság követeléseit, akkor az általános sztrájk helyett 48 órás ülősztrájkot hirdet meg, így a 48 órás ülősztrájk december 3-án kezdődött el a salgótarjáni üzemekben.
A sortűz napja A pufajkás alakulat december 7-én éjszaka
Házi Sándor vezérőrnagy parancsára Kisterenyén letartóztatta
Gaál Lajos és Viczián Tibor munkástanács tagot. A két személyt
Salgótarjánban, a BM főosztály egyik zárkájában tartották fogva. Az őrizetbe vételükről már a kora reggeli órákban értesültek
a munkások. A gyárakat, bányákat telefonon értesítették, hogy
menjenek tüntetni, mert letartóztattak két munkástanács tagot.

Salupin alezredes azt a parancsot kapta, hogy meg kell védenie a
főosztályt. A parancsnak eleget téve, a szovjet alakulatok megszállták a rendőrségi épület előtti részt, két harckocsi gördült az
épület előtti főútra, a karhatalmi alakulatok megszállták a Megyei Tanács épületét és közvetlen előterét, elzárták a Rákóczi úti
iskola és a tanácsépület közötti főutat.
A tüntetők folyamatosan érkeztek a főosztály elé. Először a kisterenyeiek kisebb csoportja jelent meg. Majd egy 800 fős tömeg,
s végül délelőtt 11 órára már 3-4000 fő gyűlt össze. A tömeg elfoglalta a rendőrség és a Megyei Tanács előtti útszakaszt és járdát. Követelték a letartóztatottak szabadon bocsátását, a szovjet
csapatok kivonulását és nem ismerték el a Kádár-kormányt. Többen szidalmazták a pufajkás karhatalmi egységet is.
A rendőrség épületében tartózkodott Salupin, Ladvánszky Károly és Házi Sándor, akik megpróbálták leszerelni a tömeget, de
reménytelenül. Délelőtt fél tizenkettőkor dördült el a megyetanács előtt több karhatalmista géppisztolya. A sortüzet követően
mindenki menekülni próbált. A legtöbben a környező bérházakba. Ferencz István hanggránátot dobott el, remélvén, hogy nem
történik több atrocitás, ez azonban csak növelte a feszültséget.
Pár perc múlva újabb sortűz következett. A rendőrség előtt is
megszólaltak a szovjet katonák és valószínűleg a rendőrök fegyverei is. A lövések után azonnal megkezdődött az áldozatok, sebesültek mentése és kórházba szállítása. Mozgósítottak mindenkit, aki segíteni tudott az ellátásban.
A véres esemény után Salupin utasítására egy röplapot szerkesztettek, és szórtak szét, melyben a valóságot tudatosan meghamisítva,
ellenforradalmi provokációnak minősítették az eseményt. A
parancsnok feloszlatta a Megyei Munkástanácsot és kijárási tilalmat
rendelt el. A délutáni órákban megindultak a letartóztatások, illetve
kezdetét vették az emigrálások.

Farsang 2011 *** Godó Krisztina írása
Verőfényes napsütésre ébredhettünk március 5-én, aminek
együtt örült Rónafalu, Rónabánya és Zagyvaróna is, hiszen
sokan készülődtek arra a farsangi ünnepre melyet e napon
tartottak Salgótarján legmagasabban fekvő település
részén.Mivel idén már harmadik éve rendezte meg a telet űző
vigasságot a Rónafaluért Baráti Társaság, az érdeklődők jó
előre kitudakolták a farsang időpontját és izgatottan készültek
jelmezükkel.
A délután 2 órakor, Rónabányáról
induló toborzót idén is Molnár
Imréné Ági néni vezette az ovisok
által is kedvelt kisdobbal, oldalán a
tisztelendő atyával. 3 órára
összegyúlt a „banda” és a melegítő
ital elfogyasztása után elindult
tavaszt varázsló körútjára szintén
Ági néni vezetésével, de ekkor már
az ifjú pár is csatlakozott hozzánk.
A máskor oly aprónak tűnő
falucska egyszeriben óriásra nőtt,
miközben az utcákat jártuk. A
maskarákat viselve derült kedvű

(Azért Ági néni nem így fejezte ki magát.) Tehát a kiszebábút a
táncoltatás után kivitték a Kultúrház elé, majd elégették,
miközben sirató asszonyok búcsúztatták. Ezután egy közös
lakomára ültek be a melegre: bor, pálinka, üdítő, sütemény,
kolbász, kenyér, és mi kell még?!
A közel száz résztvevő
közül 68 felnőtt öltözött
be, és többen elhozták a
család kisebb tagjait is.
Három városrész
harmadik közös
farsangja zajlott le ezen
a délutánon, amit
köszönhetünk a
Rónafaluért Baráti
Társaságnak és mindazon
kedves helybélinek, akik
közreműködtek finom
kóstolóval, szervezéssel,
vagy csak a nagyszerű
hangulat
megteremtésével!

kicsik és nagyok hangos
énekléssel vonultak –
mindig csak egy keveset,
mert mindig akadt egyegy kedves helybéli, aki
jó borral, pálinkával,
üdítővel és finom házi
süteménnyel várta a
farsangolókat.

A Társaság számára fontos, hogy ne vesszenek el
hagyományaink, így minden alkalmat megragadnak, hogy a
régmúlt szokásaival fűszerezve jó vigasságot produkálva
összehozza a környék
lakóit, akiket ezen a
napon is évek óta
gyűjtögetett
rigmusokkal
köszöntöttek.

A templomhoz érve,
félkört alkotva
megálltunk, hogy
tanúi lehessünk,
ahogyan Reni elveszi
feleségül Detván Lalit
(ezzel is erősítvén
Rónafalu és
Zagyvaróna
kötelékét). Azt
hiszem, a kép magáért
beszél. Sok boldogságot kívánok! Hogy az esküvő után mi
történt… az már számomra titok marad… Nem úgy a többi
felvonulónak! Írom ezt
azért, mert kedvenc
gyerkőceimet, és így engem
is hazafújt a rónafalui szél.
Talán jövőre tovább
maradunk.

Jövőre is űzzük együtt
a telet! … és így, a
végére meg kell
jegyeznem, hogy
szeretnék olyan szép menyasszony lenni, mint Detván Lali!

Azért a cikk kedvéért
felhívtam Ági nénit, hogy
megkérdezzem, miből
maradtunk ki: elmondta,
hogy az esketés után a
menet – az ifjú pár
vezetésével - bejárta a
„falucska” alsó utcáját,
majd visszatértek a
Kultúrházba, ahol nem
mással találkoztak, mint a
Kiszebábúval! Ennek
örömére mindenki táncolt egy jót a szalmafigurával, hogy aztán
feláldozzák a tél elmúlásának, a tavasz eljövetelének „oltárán”.

Nőnap – 2011 **** A Nemzetközi Nőnap alkalmából
Turcsány László és a Zagyvaforrás Egyesület köszöntötte a
zagyvai asszonyokat, lányokat a Kultúrotthonban. Régen
voltunk ennyien együtt ezen a napon.
Előzetes a Zagyva Napok 2011 programjából
június 10. Péntek

* Kultúrotthon Névadó ünnepség
* Bátki József munkássága kiállítás
június 11. Szombat * 8.00 Zenés ébresztő
9.00-től gyermekjátékok, bemutatók, ovisok műsora szalonnasütés,
kispályás foci * 11.00 Lacobá mesél * és Gulyásfőző verseny a
városrész csapatai között * 13.00-tól Sportbemutatók, kóstoló, ebéd,
játékos programok, gyermek-ház * 15.30 eredményhirdetés
16.00 Helyi civilek, helyi (és volt helyi) lakosok, MŰSORA
18.00-22.00 Utcabál a Kultúrotthon előtt (közben meseház a
könyvtár11ban * bárki elmondhat egy történetet)
június 12. Vasárnap * Szent Mise
Szervező Bizottsági Ülések: 2011. március 29. - Alakuló Ülés –
Kultúrotthon * április 19. - Programegyeztetés, feladatelosztásvállalás * május 24. - Aktuális – részfeladatok * június 7. - Hogy
állunk ? - véglegesítés - aktuális

Kérjük adója 1 %-val támogassa a Zagyvaforrás
Egyesületet. A rendelkező nyilatkozatot minden
újsághoz mellékeltük, illetve a honlapunkon is
letölthető. Akik E-mailban kapják az újságot
közvetlen mellékletként fogják kapni a
nyomtatványt. KÖSZÖNJÜK!

