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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), Godó Krisztina, Szabó János (786-364).

<<<<<< Kiállításunk anyagából: Sokan még
nem is sejtik, hogy a Tanüggyel kapcsolatos
első Nógrád Megyei újság Zagyvarónán –
Inászón készült 1900-ban, ennek egy számának első oldala látható itt.

Zagyvarónai iskolások a Pajtás címlapján

Földi László vitéz: A betűk titka
Gügyögésem megállt. Megnyíló elmém bő gatyát váltott - felvételizve
a Hetvenhét magyar népmesébe,
hol betűket raktak a képek köré.
Ujjaimnál is sokkal többen voltak,
és viccelődtek velem veszettül,
elém ugrándoztak szertelenül,
míg másnak adták szájra a titkokat.
...És jöttek, megindultak büszkén felém,
előbb egyenként, sorban, majd csőstül,
s bár a képek varázsa csendesült,
a szavak óriásként dőltek elém.
Lehettem köztük daliás királyfi,
tekeredhettem égig érő fán,
trillázhattam egy megírt zongorán,
de átláthattam a vakablakon is.
...Mára tisztábban látok minden betűt,
hű ékként rakom kincseim közé,
és már annak örvendezek - kissé hogy én is rögökből moshatok derűt.
Zagyvaróna, 2007. január 16.

A zagyvarónai iskolák történetéről Molnár Károly tart rövid
ismertetőt találkozónkon (ennek rövid részletét közöljük)
...a Zagyvaforrás Egyesület, Zagyvaróna értékeinek, hagyományainak ápolója.
Meg kívánjuk őrizni, s városrészünk lakóival megosztani azokat az értékek,
melyek tartást, nevet, elismerést adnak az itt élőknek. Ilyen érték Zagyvaróna
közoktatásának 250 éves múltja, a benne dolgozó pedagógusok és segítők
munkája. - Zagyvaróna: korábban falu, majd 1973 óta Salgótarján városrésze
a korábbi dokumentumokban hét lakott településsel: Zagyva, Rónafalu,
Rónatelep, Szilváskő, Vízválasztó, Pintérpuszta és Inászó. - Zagyván, a
település központjában, már Mária Terézia korától működött iskola. Óboni
Teréz: Nórgád megye népoktatása 1770-72 című művében már hírt kapunk.
„Zagyva a tarjáni filiához tartozik... A zagyvai iskolában tarjáni tanító szolgál,
Nótárius Berkes György, aki római katolikus, Mátraszőllősről származik...

