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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.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).

Juhász Gyula: Szerelem?
Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok.
Én nem tudom mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
mint napsugár, ha villan a tetőn,
holott borongón már az este jön.
Én nem tudom mi ez, de érezem,
hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél a sírokat.
Nem tudom... Férfitársaim is bizonyosan elgondolkodtak már azon, hogy mi lenne
Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
velünk, ha nem lennének nők? *** Automata felmosórongy, önürítő szemetes, öntisztító
ruha, füttyentésre mozgó fakanál, mágikus krumplipucoló, táncoló seprő... Volt mikor azt Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
hitték utópia – nem az, valamiképpen minden kialakul, és a feltalálók leleménye Ha balgaság, ha tévedés, legyen
határtalannak tűnik, de... Az a mosoly a lányok, asszonyok arcán – ami csak nekünk szól, Ha szerelem, bocsájtsd ezt meg nekem!
az az érintés, mellyel ajkuk ajkunkra tapad, a gyönyör mit lelkünkre osztanak, a szülés
fájdalmas öröme, a gondoskodás, a szépség és gyengédség árnyalatai, könnyek – ha kell,
vagy kacagás? No, ezért szeretünk benneteket, ezért igyekszik a férfinép a kegyeitekbe,
ezért állunk ilyenkor – március 8-án – elétek, és a hátunk mögött rejtegetett virággal
próbáljuk kiengesztelni azt a sok baromságot, amit a férfi-ember elkövet... Hogy? Igen – a
legnagyobb fájdalmak okozói is ti vagytok lányok-asszonyok, ám ezért szép és így egész
az életünk, nekünk férfiaknak, de nektek nőknek is. Az együtt szárnyakat ad, addig Ne feledd! április-májusi terveink
ameddig csak lehet, s a lét már csak ilyen: olykor elveszi amit adott, s tán nem is ad Manyik forrás * Zagyvai Tűzgyújtás *
helyébe. A pillanat mindig ott van, míg csak élünk – tán még aztán is – ám a döntés mi Májusfaállítás * Madarak és fák napja *
vagyunk – lehetünk bár férfiak, akár nők.
Földi László vitéz írása
Te szedd! * Érdeklődj a Bátki Közösségi
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Február 25 én Képösszeállítás a rendezvényről
két vidéki alkotó mutatkozott be Budapesten a Krúdy-kör
vendégeként, jómagam és Kereső Éva festőművész. Ritkán
adatik meg nekünk vidékieknek, hogy egy ilyen patinás helyen
és körbe láthatják, hallhatják műveinket.

Alkotói Est * Zila Kávéházi Esték

Megnyitó: ifj. Zila László * Házigazda: fényesi Tóth János * Beszélgető
partner: Kanizsa József író, költő * Közreműködtek: Király Lajos író, költő,
Németh Nyiba Sándor költő, dalszerző, M. Jankó János író, költő
Tálas Ernő a Svéd Királyi Opera tenorja

Kereső Éva
Art-díjas festőművész

A cukrászda a múlt század elején készült, ahol az akkori nagy
irodalmárok, művészek és sportolók találkoztak egymással.
Érdekesség nekem sportlövőnek, hogy ehhez a létesítményhez
kapcsolódott az 1900-as évek elejének lövészélete, hiszen itt
működött a Szemere-lövölde, melyet hazafias indíttatásból
épített gróf Szemere Miklós. Akkoriban egy nagy komplexummá fejlődött: vívóterem, lőtér, uszoda, cukrászda – tervei
között egy lakópark építése is szerepelt. Az épület 1903-ban

És itt gyakorolt – majd később évekig oktató volt – Prokopp
Sándor Stockholm 1912-es olimpiai bajnoka. Nagy hírességek
is megfordultak akkor itt
nemcsak a cukrászdában,
vagy egy irodalmi esten,
hanem a lőtéren rendezett
lőverseny sorozaton, mint
például Krúdy Gyula (a
képen éppen őt fogadják),
József Ágost főherceg,
Auguszta királyi hercegnő,
gróf Széchenyi Péter, gróf Szapháry Pál, gróf Apponyi
Henrik, gróf Esterházy Mihály.
Az épület 2002-es felújítása Zila László cukrászmester
nevéhez köthető, akik birtokába 1984-ben került. Külön
megtiszteltetés volt hallani a tulajdonos megnyitóját, és hogy
éppen én és éppen itt mutatkozhatom meg verseimmel,
írásommal. Kereső Éva is hasonló érzésekkel várta az
összejövetelt. Bemutatkozó alkotótársam Székesfehérváron
lakik, ahol az általános iskolában művészeti tárgyakat
tanított, kedvenc elfoglaltságának az olajfestés volt. A
későbbiekben Simon M. Veronika Cserhát- Munkácsy
emlékérmes Kunst Meister festőművésznél fejlesztette
ismereteit. Ma szívesen ötvözi a hagyományos technikákat a
modern 21. századi anyagok és technikák, illetve a Paverpol
3D újszerű elemeivel, de láthatók voltak grafikái, akvarell,
akrila és a több ezer éves múltra visszatekintő viaszfestészeti
(encausticat) vagy textildecor/textilszobrász
eljárással
készült munkái is. Napjainkban az SMV /Special Method
Version/ festőtanodánál korrepetitorként segédkezik. 2015-től
négy Fejér és Veszprém megyei galériába szervez tárlatokat.

Az első világháború 4. * 1915 * Földi László vitéz
1915-re a német hadvezetés a döntő hadműveleteket nyugaton
akta folytatni, az osztrák-magyar tábornoki kar keleten kívánt
döntést kicsikarni, hisz az orosz hadsereg ellen csak a németekkel
együtt remélhetett sikert. Ugyanakkor félt az újabb kudarctól, illetve semleges szomszédai - Olaszország és Románia – belépésétől. Hogy jó volt-e a kompromisszum? Nem tisztem eldönteni, de
a hadtörténészek jobbnak vélték volna az erők maximális összpontosítását bármely irányban, s nem a megosztását. Másként
történt, a télen támadást indítottak keleten, a nyugati erők csökkentése nélkül, de négy új német hadtest bevetésével. Az orosz
haderőt akarták megtörni, és különbékére késztetni. Délen csak
1915. végére terveztek a végső csapást, a Törökországgal való
egyesülés reményében. Télen még az oroszok sem igazán terveztek offenzívát, azt tavasszal szerették volna megindítani, ezért
meg is lepte őket a téli támadás.
Megindult a "kárpáti téli csata". A létszámhátrány a támadás kezdetére, január 23-ra létszámfölénnyé vált. Négy osztrák-magyar
és egy német hadsereg másfélszeres létszámfölényt jelentett. Február 7-én megindult a közös támadás. Varsónál megakadályozták
az orosz átcsoportosítás lehetőségét, a déli szárnyon a támadás
azonban a kemény időjárás miatt elakadt, így arcvonal középső
szakaszán kíséreltek meg a monarchia csapatai sikert elérni. Przemysl várának felmentése fontos lett volna. Itt 800.000 katonát
vesztettünk.Przemysl
a Monarchia legnagyobb vára, 50 km
átmérőjű kör alakú
erő-vonallal,
ugyan
már nem volt a legkorszerűbb mégis hatalmas hadászati jelentősége volt.
Hatalmas erő védte az
erődöt, ám az március 22-én elesett. Számtalan kitörést kíséreltek
meg a védők – sikertelenül. Közel öt hónapig voltak körülzárva,
végül saját maguk a jelentős részét megsemmisítették. Itt sok
zagyvai és környékbeli vesztette életét, illetve harcolt.

A korabeli Népszava cikke a körülzárt erődről.

1915 tavaszán a keleti arcvonalon végig elhárító harcokat kellett
vívniuk a központi hatalmaknak. Így nem volt lehetséges a tervezett nyugatra csoportosítás, inkább keletre érkezett erősítés, és
Gorlice galíciai falunál tervezték megtörni az orosz ellenállást
mert az itt védekező 3. orosz hadsereg a téli csatában hatalmas
veszteségeket szenvedett. A keleti front egészét tekintve az oroszok számszerű fölényben voltak. Gorlicénél viszont 357 ezer
szövetséges katona 219 ezer orosszal szemben, és meg volt tüzérségi fölén is: 334 nehéz- és 1272 könnyű löveg, 96 aknavető,
míg a másik oldalon mindössze 4 nehéz - és 67 könnyű-löveg
volt. A többi fegyvernem kiegyenlített volt. Az áttörést végrehajtó
11. német és a 4. osztrák-magyar hadsereg hadtápoldala rendben
volt, míg a 3. orosz hadsereg készletei ki voltak merülve. Április
végén kezdett felvonult a 11. német hadsereg Gorlicénél. Az áttörést a 11. német hadsereg, a galíciai 12. közös hadosztály és a
kassai 39. honvéd hadosztály indította meg. Május 2-án hajnalban a csapatok előretörtek a rohamtávolságig. Gorlicétől északnyugatra, nagyon erős tüzérségi előkészítés után betörtek a szívósan védekező oroszok első vonalába. Csak a délutáni órákban sikerült hadosztályainknak betörnie az orosz vonalakba. A sötétség

beállta előtt indították az utolsó rohamot az orosz védelem ellen,
és a szomszédos csapatokkal együtt menekülésre kényszerítették
az ellenséget, és május 15-ig üldözték az ellenséget, mikor is
Przemysltől északra Jaslovnál elérték a Visztula folyót, ahol az
oroszok újabb ellenállást kíséreltek meg. A 39. honvéd hadosztályt másnap kivonták az arcvonalból, és Jaroslavban gyülekeztették. Feltöltés és pihenő helyett azonban ismét támadásra kaptak parancsot. Azt a feladatot kapták a kassai honvédek, hogy a
San mentén megállt és védelemre berendezkedett ellenséget Jaroslavtól keletre támadja meg és erőszakolja ki a San folyón való
átkelést.
A honvédek rohamai meghozták sikert, mert másnap,
május 17-én az ellenség ellenállása
megtört. Ezt követően a hadosztály a
San keleti partján 8
napos küzdelemben
15-20 km-t jutott
Őrség a San folyó kompjánál
előre, majd május
28-tól június 12-ig (14 napig) állta az oroszok heves támadásait,
míg ismét támadásba lendült és ismét visszavonulásra
kényszerítette az orosz csapatokat.
Az Oroszország elleni az 1915 május-augusztusi hadjárat a központi hatalmak a legnagyobb katonai sikereiket érték el, de az
eredeti célt nem érte el, mert nem sikerült az orosz erőket bekeríteni, megsemmisíteni, vagy tartós békére kényszeríteni, így a keleti erők felszabadítását nem érték el.
Külpolitikai hozadéka is volt a győzelemnek, hiszen Bulgária
csatlakozott a központi hatalmakhoz és Románia egyelőre megtartotta semlegességét. Olaszország viszont felmondta függetlenségét, bízva a Gallipolli félszigeten partra tett angol-francia csapatok sikerében, és belépett az ellenfél szövetségébe. Olaszország
1882-ben csatlakozott a kettős szövetséghez. Amint egyre jobban
körvonalazódott az antant ereje, Olaszország úgy hidegült el volt
szövetségeseitől, és nyilvánvalóvá vált, hogy csak kedvező alkalomra vár, és átáll. Május 3-án az Olasz kormány felmondta a
hármas szövetséget, és május 23-án hadat üzent a Monarchiának.
Németországgal csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg,
a hadüzenetre csak 1916 augusztusában került sor. Az olasz hadsereg támadó hadműveletei Isonzó folyó mellékére, és tovább kelet felé irányultak, ahol területeket követelt. A másik irány Tolbachba a Dráva forrásvidékéhez vezetett, ahol az osztrák-magyar
utánpótlást szállító vasútvonal haladt. A harmadik irány Trieszt
elfoglalását célozta. A bolgár-török ellentét rendezése után, 1915.
szeptember 26-án Plessben írták alá azt a megállapodást, mely
szerint az aláírást követő 30. napon 6 német és 6 osztrák-magyar
hadosztály indít hadműveleteket Szerbia ellen, majd pedig 4
bolgár hadosztály indul harcba, hatalmas tüzérségi fölénnyel. Így
a nagy túlerőben lévő központi hatalmak hadseregei két hónap
alatt megszállták egész Szerbiát.
Az 1915. év mérlege – 1. Olaszországnak az antanthoz való csatlakozása az antant diplomáciai győzelmét jelentette a központi
hatalmak felett, növelte az antant erőit és szűkebbre vonta a gyűrűt Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia körül. - 2. Ezt
azonban a központi hatalma Bulgária megnyerésével, a szerb
hadsereg szétverésével és a Dardanellák - hídfő felszámolásával
kiegyensúlyozták. - 3. Oroszország 1915-ben vereséget szenvedett ugyan, de Németország nem tudta különbékére kényszeríteni. - 4. A háború súlypontja a keletire arcvonalra tolódott át, és
az orosz hadsereg kötötte le a központi hatalmak minden erejét, s
lehetővé vált Franciaországnak és Angliának, hogy újjászervezze
hadiiparát és hadseregét kiképezze, felszerelje. * * folytatjuk
(Irodalom: Dr. Szabó József János hadtörténész írása a

http://bunker.gportal.hu/ * I. VH története, VH Képes Krónika,
illetve a Népszava és a Pesti Újság korabeli számai)

A Kárpáti fivérekre emlékezünk
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség”
Juhász Gyula

Jóska (Kopasz),

Jancsi (Emberke)

Laci (Citrom)
Nyugodjatok Békében * Szerető családotok

A Kárpáti gyerekek és a sport

A Kárpáti családban a sport olyan természetes dolog volt, mint az étkezés, alvás.
tanulás stb. Volt kitől örökölni, hiszen édesapjuk Klakacsovnyik
József - aki 1924-ben született - tagja volt a Rónabánya TC levente labdarúgó csapatának, amelyben együtt játszott Sándor Dodoval, GáI Öcsivel. A II. világháború után a Rónai Bányász, Rónai
Tárna igazolt játékosa volt. Partnerei voltak a telepről a Kovács és
Oláh testvérek, Gyurkovics Laci, Bíró Elemér, Palkovits Gyula.
A Klakacsovnyik családban született három fiúk - a név magyarosítás után - már Kárpátiként voltak ismertek. Közülük Józsi /Seco
vagy Kopasz/ a legidősebb filigrán, gyors mozgásával vétette
magát észre a pályán. A középső fiú János /Emberke/ - elsősorban „kiváló” bal lábával ért sok gólt. Számomra máig is emlékezetes az a találat, amely egy Zabar elleni járási mérkőzésen született. A főút felőli térfélen János vagy 25 méterről az átázott bőrgolyót úgy lőtte a hálóba, hogy SuIcz Józsi a zabariak kapusa a kezét sem bírta felemelni. A legkisebbik fiú, Laci - Citrom becenéven volt népszerű. A Róna és a Zagyva egyesülése után játszott az
Ötvözetben is. Labdával igen gyors volt, és a tizenhatoshoz közeledve életveszélyen tüzelt. Egyik legemlékezetesebb meccse az
Ötvözetgyár-Tűzhelygyár MNK mérkőzés volt, bár a vendégek
2:1-re legyőztek bennünket, a mezőny legjobbja mégis Citrom
volt. Az öreg drukkerek emlékeznek rá, hogy a Juhász Éviék felőli kapu környéke igen vizes volt, pláne eső után. Citrom ezen a talajon nagyon élt, az ellenfél védői csak csúszkáltak körülötte. Ő
nagy tehetségnek indult, sokan úgy gondoltuk, hogy még magasabb osztályba is eljuthat, de jött a katonaság és egy súlyos sérülés, aztán már csak szurkolóként láthattuk a pálya mellett vagy a
klubban. ***** A Kárpáti-Klakacsovnyik futball-család sok
emlékezetes, szép pillanatot okozott a zagyvai szurkolóknak.
Köszönjük!
Szabó János írása

A nagy kapás * részlet Földi László vitéz

novellájából
...Tóth Lacival és Klakacsovnyikékkal is szoktunk sakkozni.
Nagyon oda kell figyelni, hiszen ők nagyon jól játszanak. Náluk –
akiket tavaly óta Kárpátiéknak hívnak – három fiú van: Jóska,
Jancsi és Laci. Nem afféle rossz gyerekek. Nem idétlenkednek.
Szeretek velük játszani. Mikor kialakul egy ilyen sakk derbi, még
Seco-bá – az édesapjuk – is beszáll. Jól játszanak. Mindannyian.
Itt nem szabad hibázni, mert a díjazás az, hogy a vesztes felmossa
a konyhát. Mindenki arra hajt, hogy Seco-bá legyen az utolsó, de
nem nagyon sikerül, pedig mindenki azt szeretné, ha végre
egyszer ő is rábukhatna a flokira, ahogy a felmosórongyot
nevezték. Jól játszott, így csak véletlenül várt rá a szégyen. Mi
persze elég sokszor serénykedtünk, felváltva. Sokat tanultunk
egymástól. Szerettem velük versengeni, mert becsületesek voltak.

