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XV. évfolyam 1. szám

A Zagyvaforrás Egyesület
2015-ös programterve

2015. január

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.eoldal.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).

Újévi köszöntő * Bár már január végén járunk, még szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Zagyvaforrás Egyesület tagjaival együtt minden jót kívánjak Kedves Ismerőseinknek. Remélem, az évvégi ünnepek szeretetben, nyugalomban, pihentetően, kellemes
élményekkel teltek el. Ilyenkor sokan számot vetünk: hogyan töltöttük el az elmúlt évet.
Milyen „lábnyomot” hagytunk magunk után, milyen cselekedetünkre vagyunk büszkék –
esetleg mire nem –, eszünkbe jutnak az elszalasztott pillanatok és a szerencsésen alakult
helyzetek is... Jó tanácsokkal látjuk el magunkat a jövőre nézve, határidőket jegyzünk le
magunkban az álmaink elérésére. Egyet azonban ne felejtsünk el: a 2015-ös év is bizony
hamar elszalad felettünk, fontos, hogy minden jó pillanatot éljünk meg teljes szívvel! Legyen akár az egy reggeli madárdal, munkahelyi vagy iskolai siker, vagy egy nagyobb kudarc, nehéz élethelyzet megoldása. Adjunk sok jót, ha kapunk, köszönjük meg, ha vétkezünk, kérjünk bocsánatot, és mi is bocsássunk meg, mert a lelki nyugalmunkhoz ezek is
kellenek. És a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra, mert mindannyian fontosak vagyunk valakinek, még ha olykor nem
is éreztetik velünk annyira!
A Zagyvaforrás Egyesület tagjai az
idei évet is több olyan tervvel kezdte
meg, amivel Zagyvaróna és környéke
helytörténeti
emlékeit
hivatott
bemutatni és maradandóvá tenni. Ez
az írás legyen egy meghívó is, mellyel
hívjuk és várjuk Önöket, hívunk és
várunk Benneteket! Szeretném, ha az
újságunk ezen számában bemutatott
Godó Krisztina
éves programunk közös program lenne
a Zagyvaforrás Egyesület elnöke
Önökkel, Veletek! * Találkozzunk! *

* 2015. február 7. (szombat) 15.00
A hegyek legendája
Dr. Prof. Füst Antal író-olvasó találkozója, és
Dr. Prof. Fekete József festménykiállítása
* 2015. február 25. (szerda) 17.00
Zagyvaforrás Egyesület éves közgyűlése
* 2015. március 8. (vasárnap)
Nőnapi köszöntés
* 2015. március 15. (vasárnap)
Koszorúzás Salgó várán
Helyszín: Salgóbánya
* 2015. április
Manyik forrás rendbehozatala, tábla
elhelyezése és avatása
* 2015. április 2. (csütörtök) 17.00
Bakos Jánosné tűzzománc képei
kiállításának megnyitója
* 2015. április 30. (szerda) 17.30
Zagyvai tűzgyújtás és májusfa állítás
* 2015. május 10. (vasárnap)
Madarak és fák napja
Helyszín: Zagyvafő vára
* 2015. június 13. (szombat)
Marczi Zsolt festménykiállításának
megnyitója
* 2015. július
Inászó bemutatkozik
Helytörténeti előadás és túra
* 2015. augusztus
Nívelt Jenő Emlékverseny

* 2015. szeptember 13. (vasárnap)

Zagyva Nap
* 2015. szeptember
A Civil Hónap zagyvarónai programja
Zagyvaróna története 1945-56 között
„Én is voltam úttörő” című kiállítás
megnyitója
* 2015. november

2014 – A Zagyvaforrás képekben

Idősek Napja

* a rendezvények helyszíne a Bátki József Közösségi Ház, illetve megadva. *** A Zagyvaforrás Egyesület minden hónap első szerdáján tartja havi egyeztető megbeszélését. A
megbeszélések nyilvánosak. Tervezzük, hogy
ezeken a megbeszéléseken egy-egy Zagyvarónához kötődő példaértékű személyiség életútját bemutatjuk.
Fontosabb telefonszámok: Orvosi rendelő: 784568 * Orvosi ügyelet: 410-853 Mentők: 104
Lelkisegély szolgálat: 311-600 Tűzoltóság: 105 *
Rendőrség: 107 * Pontos idő: 180 * ÉMÁSZ
ügyelet: 06-40-282-828 Telefon hibabejelentő:
143 *Gázszolgáltatás hibabejelentés: 440-699 *
Tudakozó: Helyi, általános: 198 vidéki: 300-200
különleges tudakozó: 300-222 * Turcsány
László önkormányzati képviselő: 06-20-3609892

Ajánlja adója 1%-át a Zagyvaforrás
Egyesületnek (nyilatkozat mellékletben)

2014 – A Zagyvaforrás képekben

Szabó Béla (1943-2014)

írta Földi László vitéz

Tán tegnap volt - vagy tán tegnapelőtt - a keresztet
festettük, s nótánk járta a pincebüfét...
Béla, a nóta ma csendes, erőtlen a gondolat, elmúlt,
s hetvenkettő volt írva az Úr tenyerén.

Ismét elment egy Zagyvaforrásos - Béla 1943.febr.12-én született Mezőtúron. Általános iskolába Mezőtúron és Edelényben járt. A középiskolát levelező tagozaton Salgótarjánban
végezte a Közgazdasági Technikumban. Ez idő alatt is Edelényben lakott, ezért levelezőn végzett, és a kereskedelemben
dolgozott. * Aszódon volt Katona * Első felesége, Herczeg
Erzsébet 1981-ben meghalt. Abból a házasságból született két
gyermeke, Béla és Erzsébet * 1982-ben új házasságot kötött
Tótok Terézzel, és Zagyvára költözött. Harmonikus házasságban, boldogan éltek. /gyermekük nem született/ Együtt nevelték a két gyermekeket.
1992-től a Református
közösségben Presbiterként gyakorolta hitét,
haláláig. Mélyen hívő
emberként minden embert befogadott a szívébe,
segített mindenkinek. Őt
is
viszont
nemcsak
szerették, hanem nagyon
tisztelték a falunkban és
azon kívül is. * Négyen
voltak testvérek, de már
csak két testvére él. * Fő
munkahelye: az Acélgyárban a DEXION és a
Hengermű volt. 1966-tól
1993-ig az Acélgyári
Természetjáró szakosztály tagjaként összefogta
a közösséget, és járta a
természetet,
melyet
nagyon kedvelt, s szeretett. Az otthonukban is precízen, nagy
szakértelemmel gondozta a növényeket, házi állatokat. Betegsége miatt rokkant nyugdíjba került 1994-ben. Béla nagyon
sok társadalmi munkát végzett a Református Egyházban, a
Zagyvaforrás Egyesületben és a Természetjárók között. Minden embert szívesen felkarolt. A szegények iránti érzékenysége különösen nagy volt. (Földi Józsefné)

Természetesen a különféle, mindennapos ruhafélék sem
Nagy tervezések, szép remények időszaka a Karácsony, hiányozhattak a karácsonyfa alól. Kesztyű, sál, az akkor
kiváltképp a gyerekeknek. Nem volt ez másként a mi elengedhetetlen svajci sapka, mackó (a melegítő akkori
gyermekkorunkban sem, és azóta is változatlan a vára- neve), aztán harisnya – bár már nem volt szokásos, de jól
kozás, a remény érzése, az ajándékozás öröme, az ünnep- jött a téli hidegben a mackó-alsó alatt... Mert a tél az jött
esti együttlét, a csilingelő csengő hangja, a szaloncukor és menetrendszerűen. Nem tudom hogyan csinálták akkor az
a friss fenyő illata. Érzésekről szól az ünnep. Szeretetről időjárás-felelősök, de a hideg és a hó is megérkezett a
és az örömtől csillogó szemekről, hogy együtt vagyunk, hosszú, téli szünetre, így a téli elfoglaltság is adott volt,
hiszen nagyon sokat szankáztunk (a mi szóhasználatunk
együtt lehetünk.
Más volt persze sok minden az 50-60-as évek fordulójá- szerint). Teli volt a falu és környéke a jobbnál jobb szánnak környékén. Más volt a világ, másként működtek az kópályákkal, és általában a legtöbbet végigjártuk, mert az
emberi kapcsolatok.. Gyakori volt a többgenerációs idő és a távolság sem volt akadály. A legjobb pályák volcsalád, ahol gyerek, szülő, nagyszülő egy portán, de tak a Cinegésben, a Dióson, a Tarján völgyben, a Fenysokszor még egy háztartásban is élt. Ezeknek a hosszú téli vesben, a Bika utcában, az Óvoda-kertben, a Kultúrház
estéknek hatalmas jelentősége volt, mert a nagyszülők a mellett, az Akón, a Csobánberekben. Persze voltak veszészárnyuk alá vették a gyerekeket, meséltek vagy éppen lyesek, merekülönféle mesterségekre tanították őket. Így tanultak a dekek, lankáTéli foglalkozás a Szarvas őrs naplójából
lányok kötni, horgolni, varrni vagy mi fiúk a favágást, sabbak, ám
tüzelést – ilyesmit. A kora esti szomszédolás pedig felért az utakat is
egy világutazással, annyi új hírrel, élménnyel kiszánkóztuk.
gazdagodtunk. A rádióban szólt a „Szabó család”, mi Lett is belőle
gyerekek társasoztunk, kártyáztunk, malmoztunk, ám a nemzedéki
legnagyobb élmény azért az öregek meséje, történetei vita, hiszen
jelentette. Egy ilyen alkalommal hallottam a tűzkerékről, tükörjégre simelyet az idősek a Homoktól (az emeletes házak mítottuk, és a
környékét hívták így) a Lyukashalom felé vezető (ma már felnőttek nem
csupán gyalog út vezet arra a Pintértelep felé) kocsiúton tudtak járni
láttak a nyári zivatarok idején. Ez valószínűleg egy rajta * persze
gömbvillám lehetett, de nekünk borzasztóan meseszerű gyorsan elvolt, hiszem még a felnőtteket is megrettentette. Itt hal- dőlt ez a vita,
lottuk az esti elcsavargás elleni ördög és hasonló lények- mert egyszeről szóló történeteket, aminek Örzsi néni (Dudás Zoli rűen leszórnagymamája) volt a mestere, aki elmesélte hogyan talál- ták hamuval,
kozott magával az ördöggel... Ez az ördög-élmény aztán mi pedig tosokáig bennünk maradt, és igyekeztünk is haza a szánkó- vábbálltunk.
zásból, vagy a szomszédból. Én például mindig fütyülve A korcsolya,a
jöttem hazafelé a Godén kerti (Régi posta utca) Kockáék- sízés felénk még gyerekcipőben járt. Voltak akik készítettól, ahonnét a frissen fejt tejet hoztam. Hiszen, ha fütyül tek maguknak sít, de Seres Nandi bácsinál láttam az első
az ember gyereke akkor nem fél. Ám, ugyanilyen félve, igazi sít. A korcsolya pedig nem a mostani cipővel együtt
hátratekintgetve jöttünk hazafelé az Éjféli miséről is, mert formula volt, hanem a bakancsra erősíthető csavaros rendarra meg azt mondták, hogy aki a hátsó sorban feláll a Lu- szerrel. Keveseknek volt, Vitéz Laciét a nagyapja állítólag
ca-székére az meglátja a boszorkányokat, persze mi úgy a németektől szerezte (a harmonika visszaszerzésekor) .
gondoltuk egyből, hogy akkor azok a boszorkányok arra Életünkben annyit hasra, arcra, seggre nem estünk mint
akkor, az előttünk lévő havas, jeges út
lehetnek valahol, és szék nélkül is a
göcsörtjein, legtöbbet persze a cipőre
boszorkányokat kerestük. A Karácsony
való újracsatolással foglalatoskodtunk.
is más volt. A fa a hideg-szobában, szaÍgy a jégkorongot is leginkább csak
loncukor a fán, ami akkoriban két ízben
cipőtalpon gyakoroltuk a befagyott
volt kapható. Az ajándékok is az akkori
Zagyva szélesebb részein. Persze sima
kornak megfelelően. Hatalmas örömet
magunk vágott bottal, a pakk pedig –
jelentett egy-két narancs, füge, és a ha a
jobb híján – homokkal töltött bokszos
csoki táblás volt az felért egy égi mannádoboz volt. Az biztos, hogy minden nap
val. Na és persze a könyv. A legremélcsurom vizesen (nem volt még vízhatlan
tebb ajándék. Fiúknak az indiános, varuha, cipő) tele prezúrral (sérülések)
dászkalandos, vagy Verne könyv, a láértünk haza. Nem igazán akartak utána a
nyoknak pedig a Pöttyös-sorozat volt a
szülők engedni, de a többi gyerek
menő. A nyári nagy melegben – a fociküldöttségben segített ilyenkor a
szünetekben – ezeknek a könyveknek az
szülőknél – szerencsére többnyire
élményeit osztottuk meg egymással, sőt
eredménnyel. A téli őrsi foglalkozások
a gulyibában (saját magunk építettük
is nagy örömet jelentettek.
Beda
Melinda
rajza
*
az
illusztráció
Földi
fűzfaágakból) olvastunk is felváltva.

Télről, hóról, emlékekről... Molnár Károly írása

László: Porérintő című könyvéhez készült

Az I. Világháború * 3. rész * flv írása
A háború első időszaka * Nyugati front: Augusztus 4-én a német haderő megindította a támadást – Belgiumon át – Párizs irányába (Schlieffen-terv), elérték a Szajna egyik mellékfolyóját, a
Marne-t: Párizs innen mindössze 20 kilométerre volt. Az év
végén az I. Ypres-i csata, amely nem hozott változást a
fronthelyzetben, csak az elesett katonák számában. * Az eredeti
német haditerv (Moltke) – a háború első szakaszában - a teljes
haderőt a nyugati frontra csoportosításával gyors kapitulálásra
kényszeríti a franciákat, hisz tisztában volt azzal, hogy a
Monarchia nem bír el az orosz és szerb hadsereggel. Úgy vélte,
hogy az oroszok csak lassan tudnak majd felfejlődni, és mire
keleten komolyabbra fordul a helyzet, már kezükben lesz a
francia kapituláció. Nem így történt: az oroszok gyors galíciai és
kelet-poroszországi előretörésének megakadályozására még
Párizs elérése előtt át kellett csoportosítaniuk csapatokat a keleti
frontra. Ezért tudta a francia ellentámadás megállítani a német
előrenyomulást. Viszont az átcsoportosítással a németek
(augusztus 28-30) már jelentős hadisikert értek el a keleti
fronton: a Paul von Hindenburg vezette 8. német hadsereg Tannenberg-nél megsemmisítette a 2. orosz hadsereget, majd szeptember 6-15 között a Mazuri tavaknál mért kemény csapást az 1.
orosz hadseregre. Az Osztrák–Magyar haderő Galíciában eközben feltartóztatta az orosz előrenyomulást. Emlékezetes magyar
hadi siker volt az orosz csapatok feltartóztatása Limanovánál
(Lengyelország) az 1914. december eleji - több mint egy hetes
csatában (jellemző momentum, hogy a Nádasdy-huszárezred katonái a lóról leszállva szurony nélküli karabéllyal, test-test elleni
harcban szorították vissza a jobban felszerelt oroszokat). A jelentős túlerővel szemben küzdő magyarok komoly véráldozattal, de
végül a Kárpátok hágói mögé szorították az oroszokat. A limanovai csata emlékét egy fővárosi utcanév is őrzi. Ezzel azonban a
háború még keleten sem dőlt el: a frontvonalak a Kárpátok tövében is megmerevedtek.
Balkáni front: Az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege augusztusban, októberben és decemberben is támadásokat indított
Szerbia ellen. A rossz tervezés és az utánpótlás hiánya miatt az
első két támadás teljes kudarccal végződött, míg a harmadik támadás eredménye is csupán Belgrád rövid időre való elfoglalása
volt. Az háború kevésbé ismert mozzanata, hogy a császári és királyi haderő a Bosznia szerb anyanyelvű lakosságán torolta meg
szerbiai kudarcait. Szlavóniában és Boszniában kivégzésekre,
falvak kiürítésére került sor. A szerb hadsereg sikerei ellenére
teljesen kimerült és erejének végére érkezett 1914 decemberében.
Törökország hadba lépése: Az Oszmán Birodalom
nagyhatalmi státuszát akarta megmutatni, és csatlakozott a
Központi hatalmakhoz, ám az Antant államai gyorsan hadat
üzentek Törökországnak.
Harcok Németország gyarmatain: Az afrikai német gyarmatokat csak kisszámú helyőrség biztosította. Így azokat a brit csapatok könnyedén elfoglalták – Tanzánia kivételével, míg az
óceániai szigeteket az ausztrál csapatok vették be.
************
Tehát összegezhető, hogy nem úgy indult a háború, ahogy a
Központi hatalmak az eltervezték. Nemhogy villám-háború, de a
mindkét fél részére csak a halottak számát gyarapító állófrontok
alakultak ki. Voltak olyan egységek, amelyek szinte teljesen
megsemmisültek. A Központi hatalmak – élükön a német hadvezetés – alábecsülte a várható ellenállást, olyannyira, hogy már
1914 végén előre vetíthető volt a 4 évvel későbbi kudarc, hiszen
a szövetségesek hátországa sokszorosa volt, ugyanakkor a sebezhetősége is több irányból bizonyosodott be. A haditechnikai és
felkészültségi fölény pedig ezt csak ideig-óráig tudta ellensúlyozni. Előrelépést a frontok megosztása jelentette volna. Ez délről Törökország belépésével részben megvalósult, de keleten Japán és nyugaton esetleg Spanyolország belépése hozhatott volna
átütő sikert, de nem igazán voltak ekkor még kedvező tárgyalások, sőt Olaszország átállása is borítékolható volt, míg a spanyo-

lok elutasítóak voltak (Abban, hogy Spanyolország a semlegesség
mellett döntött a háború kirobbanásakor, döntő szerepe volt Alfonz
király törekvésének, hogy a békeközvetítési folyamatban országa
meghatározó szerepet játsszon.11 Ehhez mindvégig ragaszkodott – mármár presztízs-kérdéssé vált számára –, valószínűleg korai – talán túl
korai – próbálkozásai is ezzel magyarázhatók).

************ (képek: facebook, Első világháborús albumok)
Az I. világháború első két halottja magyar volt Kovács Pál és egy órával később
Bíró Gábor, mindketten Abádszalókról, akik a szerb fronton haltak hősi
halált. (a képen első sor balról a hetedik Kovács)

Az első Karácsony a fronton. A magyar vezetés villámháborúról,
népfelkelésről szóló magyar-butítása ebben az időben még jól
működött. A katonák örömmel mentek a frontra, dacára annak,
hogy egyre gyakrabban érkeztek az elesettekről szóló hírek.

Ebben a lapban a tüntető bányászok ezzel zárják munkahelyi
követeléseiket: „Vigyenek bennünket is a harctérre!”
Különféle hazafias praktikákkal igyekeztek tompítani a harctéri
lehangoló híreket, halottak számát. Például a Hősök söre (jellemző az alcím: Idénysör – azt sugallva, hogy nem tart sokáig):

De az első Karácsony is eljött a fronton.

(az írásom alapja az I. világháború története összevont írás * FB)

