
2012 második felétől
az önkormányzat úgy
mond kényszer in
tézkedések hatása alatt
működött a kultúrház
átépítése végett, mivel
ez egy nagyobb ber
uházású uniós pályáz
at volt.
A pályázatot kivi
teleztük, a kultúrházat
a tavalyi falunapon

átadtuk.
A pályázat indokolt költségei már rendezve
vannak, ami még hátra van, és nincs ren
dezve, az ún. önrész, ami több mint 50 ezer €.
Ezt részben a hozzáadott értékadó visz
szaadásával tudjuk rendezni, valamint rész
letfizetéssel.
A 2015 és 2016os évben minden centtel
spórolnunk kell, hogy az említett összeget
problémamentesen ki tudjuk fizetni.
Mondanom sem kell, amennyiben a kivi
telező cég ezt az összeget egyben igényelné,
nem tudnánk kifizetni; sőt, ha csak a felét fi
zetnénk ki egyszerre, már akkor is fi
zetésképtelenné vállnánk. A 2015ös év
bevételének összköltségvetési tervezete 276
ezer €, ámbár nem biztos, hogy ez elegendő
lesz.

Szeretnénk egy következő uniós pályázatot is
megvalósítani, mégpedig a községi kamera
rendszer kiépítésére. A pályázat kb. 1 7 db
kamerát foglal magába, melynek végösszege
több mint 1 30 ezer €. Ezen pályázat nagy
pozitívuma, hogy az indokolt költségek
100%ra lesznek megtérítve. Természetesen,
ez a pályázat is utófinanszírozással történik,
tehát a költségeket előre kell rendezni hitel
ből, s majd az elszámolás után térítik meg.
Ha minden jól megy, a pályázatot ez év
novemberéig le kell bonyolítani.

Tovább folytatjuk az Európai Szociális Alap
támogatásával az ösztönző tevékenységet,
melybe még tizenöt munkanélkülit tudtunk
bevonni, ezen kívül kisebb községi szol
gáltatások keretében még további nyolcvan
munkanélkülit bevonva faluszépítő munkát
végzünk. Megkezdődött a kultúrház melletti
ház renoválása, jelenleg a villanyvezeték
cseréje valósult meg. Év végéig szeretnénk a
teljes felújítást megvalósítani.

2015 Falunapján lehetőséget adunk minden
régi és újonnan alakult szervezetnek, hogy
bekapcsolódjon a kulturális programba.

Csörnök György
polgármester

Falunapi műsor
2015. július 25.

09.00 Ügyességi játékok gyerekeknek,
aszfaltrajzverseny (játszótér)

10.00 Kispályás focitorna – Balogfala,
Gömörsíd, Várgede (futballpálya)

13.00 Ünnepi fogadás az óvodában
14.30 Nők a tájban – Micsuda András, Mihályi

Szabolcs és Kresnye András fotókiállítása
(kultúrház tanácsterme)

15.00 Szabadtéri kultúrműsor – helyi iskolások,
óvodások, tehetségek és csoportok
bemutatkozása csákányházai vendégekkel

17.00 Tehetségek a pódiumon (Krága René,
Illés Benjámin, Bobák Krisztián és
Koszorú József)

18.00 Éles István humorista műsora
20.00 Utcabál Jakab Géza zenekarával

Falunap 2015
– gondolatok a község életéből

A Balogfalai Hírmondó az Önkormányzat és a Csemadok alapszervezet lapja. Öt év
szünet után most ismét megjelenik, tizenhatodszor informálja a polgárokat a község
gazdasági és kulturális életéről, valamint az Önkormányzat munkájáról.

Balogfalán az első fordulóban
a 619 választópolgár közül
1 57 élt a választói jogával, s a
legtöbb szavazatot Juhász
Péter (89) kapta Rigó László
(43) és Szajkó Béla (42) előtt.
Az elnökválasztáson Vladimír
Maňka 44 szavazattal végzett
az első helyen Ľudovít Kaník
(32) és Emil Samko (22)
előtt. A második fordulóban
81 szavazó közül 54
választotta Maňkát, 25 pedig
Kotlebát.

A helyhatósági választásokon
a 610 választásra jogosult
polgár közül 424 ment el sza
vazni, a község polgármestere
218 szavazattal a Magyar
Közösség Pártja (MKP)
jelöltje, Csörnök György lett
megelőzve a 204 szavazatig
jutó Mihályi Pétert (Most
Híd).
A képviselőtestületbe Telek

István (197 – független), Tóth
Júlia (147 – MostHíd), Balog
Eszter (1 36 – MKP), Szabó
Roland (1 36 – SaS), Szabó
Roland (1 30 – SDKÚDS),
Juhász Dósa János (127 –
MostHíd) és Szabó Tamás
(122 – MostHíd) került.
A további sorrend: Csépe
Andrea (121 – MostHíd),
Nagy István (11 3 – MKP),
Mihályi István (111 – MKP),
Mihályi Árpád (110 – Most
Híd), Bolcsó Imre (100 –
MKP), Szabó Gábor (94 –
MostHíd), Oláh Balog Gyula
(86 – MostHíd), Knapp Éva
(85 – MKP), Jakubec János
(82 – MKP), Keresztes
Vilmos (59 – EDS), Balázs
István (55 – SRK), Szabó
Béla (53 – MKP), Balog At
tila (47 – KDM), Renáta
Korheľová (31 – SĽS), Botos
Béla (21 – SRK), Csók Árpád
(16 – SMERSD).

Megyei és helyhatósági
választások

2013 novemberében megyei választásokat tartottak
Szlovákiában. A besztercebányai önkormányzatban
járásunkat négy évig Juhász Péter (4 792), Peter Mináč
(3 455), Rigó László (3 352), Auxt Ferenc (3 182), Michal
Bagačka (3 166) és Šimko Józef (2 927) képviseli. A megyei
elnök Marian Kotleba lett, aki az első fordulóban a
2. helyen végzett Vladimír Maňka mögött.
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Új kiadványok
Az elmúlt hónapokban több olyan kiadvány
is megjelent, amely Balogfalával kapcsolatos
és öregbíti községünk hírnevét.

* Ádám Zita
és Ferencz
Anna
szerkesztésé
ben második
alkalommal
látott nap
világot
A hely, ahol
élünk című
míves kivi
telezésű
munkáltató
értékkönyv,
amely az
alap és
középiskolások számára mutatja be Gömört,
így községünket is.

* A Caw
Stúdió rövid
bemutatkozó
dokumentum
filmet készített
Balogfaláról,
amely szól a
községünk
múltjáról és
jelenéről is.

* Gondolkoztál
már azon, mily
en lenne, ha
megnyernéd a
lottó ötöst? Mit
jelenthet szá
modra az a
nyagi füg
getlenség? –
a balogfalai
szármasú Nagy
Gergely DVD
jén végigveszi
azokat a mód
szereket, amelyek a meggazdagodás re
ceptjének alapvető összetevői.
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Tavalyi falunapi hangulatok

Születtek:
Balázs Viktória, Balog Attila, Balog Brayan,
Balog Krisztina, Balog Veronika, Bogdán
László, Csépe Péter, Faragó Patrik, Kulich
Tímea, Oláh Ádám, Oláh Péter, Szabó Natália,
Szitai Laura, Süle Gabriella

Meghaltak:
Balog Elemér, Fekete József, Balog Péter,
Kocsis Hermin, Bóna Hermin, Pál Pál, Szabó
István, Bolcsó József, Lőrincz Anna, Seres
Dezső, Fazekas Anežka, Polgár Mihály

Az elmúlt két év alatt több új
szervezet is alakult köz
ségünkben (MostHíd helyi
szervezete, Purt, Via Nova),
de új jáalakulóban van a
sportszervezet és a
tűzoltószervezet is.
Az Ajnácskőn működő, s ma
már számos koncertet ab
szolváló Ramses zenekarnak
két balogfalai, Kovács Tamás
és Kovács Norbert is alapító
tagja.

(folytatás a 8. oldalon)

Lovas Róbert
archív

A helyi öregfiúk egymás ellen játszottak.

Elkészült a finom gulyás.

Átadásra került a felújított kultúrház.

A 2014es falunap sztárvendége Anita volt.



*

Kalmár László testépítőként ért el
sikereket az elmúlt esztendőkben,
több országos és nemzetközi verseny
en is remekelt. Laci csak pár éve
foglalkozik komolyabban és tervsze
rűen a testépítéssel; kamaszkorában,
mint minden korabeli srácot,
elsősorban a foci érdekelte.
Apja nyomdokain haladva Feleden,
Ajnácskőn és Balogfalán is futballo
zott. Mégis a testépítésnél kötött ki, s
mivel látott benne fantáziát, sőt
Drahoslav Vanek, a rimaszombati
MIDA sportklub edzője is felfigyelt
rá, úgy döntött, hogy versenyszerűen
is kipróbálja magát. A testépítés
viszont nem olcsó sportág, hisz mind
a konditerem, mind a diéta, mind az
utazás komoly pénzekbe kerül. Laci
három éve több versenyen kitűnő
eredményt ért el, így Poprádon má
sodik lett. Tavalyelőtt Zsolnán, a
szlovák bajnokságon, majd Bud
apesten, az IFBB Fitness Weekend
nemzetközi versenyen sikerült
elindulnia, s ha már eljutott a
versenyekre, akkor mindkét helyről el
is hozta a harmadik helyet.

* Tavaly a rimaszombati
Matej Hrebenda Könyvtárban és a
Turisztikai Információs Központban
is kiállította festményeit a részben
feledi, részben balogfalai származású
fiatal képzőművész, Gecse Nikolett,
aki a klasszikus technikák mellett
szívesen alkalmazza a számítástech
nika vívmányait is. A rimaszombati
Művészeti Alapiskola befejezése után
képzőművészeti tanulmányait Léván,
a Ladislav Bielik Művészeti
Középiskolában folytatta, majd a
besztercebányai Bél Mátyás Egyete
men végzett. Eddig több csoportos
tárlaton vett részt, Dobfeneken 2011
őszén Agócs Róberttel és a
szintén balogfalai Dušan Kochannal
képzőművészeti szimpóziumot tartott
fiatal alapiskolás tehetségeknek. Ál
landó kiállítója a feledi falunapoknak
é
s
k
o

n
taktkiállításnak is. Ahogy művész
etéről mondja, elsősorban a nem
reális alapokon nyugvó, mesei jel
leggel átitatott tájfestészet és a stil
izált portrék izgatják, s a
hagyományos technikák (akril, o
lajfesték) szívesen dolgozik ún. ma
teriális képek elkészítésén is,
amelyekhez hulladékanyagot is fel
használ, de műanyagokkal és mézzel

is dolgozik. Nem idegen tőle a fa
megmunkálása, ahogy a falfestészet
sem. Gecse Nikolett más ifjú
kollégáihoz hasonlóan szintén rabja
lett a számítógépnek, s képei
elkészítéséhez a számítógép által
nyújtott lehetőségeket is maximálisan
kihasználja, ahogy a fényképeit is
bedolgozza alkotásaiba.

* „Mi a legjobb fájdalom ellen? A
túrázás” – hangzik el a szintén balog
falai származású Micsuda András
szubjektív videokalauzában, amely a
fotóival együtt a gömöri tájhoz kínál
kedvcsinálót. Mindazoknak, akiknek
az idejük vagy a pénztárcájuk nem
engedi meg a tengerparti nyaralást, de
főleg azoknak, akik szeretnének
megismerkedni szülőföldjükkel, a táj
jal, ahol születésük óta élnek, de talán
pontosan ezért, soha meg sem fordult
a fejükben, hogy szétnézzenek és
rádöbbenjenek, mennyi szépséget és
értéket kínál ez a föld, amely a
mindenkori hatalom urainak köszön
hetően szegény ugyan mint a tem
plom egere, de a természetes
szépségét semmilyen hatalom nem
vehette el. Micsuda András fotói
meggyőznek bennünket arról, hogy
Kulcsár Tibort idézve: „minden
vágyakozásod és keserved /egyedül itt
van otthon/a lelked/egyedül csak itt
lehetsz boldog.” Június 24én Ri
maszombatban Nők a tájban címmel
nyílt kiállítás, amely Micsuda mellett
a szintén balogfali Mihályi Sza
bolcsnak és a nagybalogi Kresnye
Andrásnak nyújt bemutatkozási lehet
őséget.

A kiállítást Rimaszombat mellett
községünkben, Nagybalogon,
Várgedén és Füleken is láthatják ma
jd.
* Oláh Lídia vers és prózamondás
ban jeleskedik, az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is eljutott a Tompa
Mihály Országos Verseny rimaszom
bati döntőjébe, ahol Reményik
Sándor Eredj , ha tudsz! című versét
tolmácsolta, s ezüstsávos minősítést
ért el. De közreműködött számos ren
dezvényen, így Balog Ernő meséinek
helyi könyvbemutatóján is.

* Botos Béla Bumbi hegedűsként és
brácsásként is a régió legjobbjai közé
tartozik, sőt brácsásként az idén
Szlovákia legjobbb konzervator
istájának bizonyult. Tavaly a Snétber
ger Zenei Tehetség Központ egyéves
kurzusán is részt vett, valamint Snét
berger Ferenccel Berlinben is koncer
tezett. Az elmúlt években szólistaként
és különböző zenekarok tagjaként
találkozhattunk vele Kassán, Beszter
cebányán, Budapesten, Pozsonyban
és a régió számos településén is.
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Akikkel a jövőt építhetjük
A régió egyik legnagyobb tragédiája, hogy munkalehetőség híján tehetséges fiataljaink elmennek. Balogfala
nagyon sok tehetséggel büszkélkedhet, vannak, akik még mindig itthon vannak, de olyanok is, akik elköltöztek
innen, de a mai napig büszkén vallják magukat balogfalainak. Közülük mutatunk be párat, akikre már most
büszkék lehetünk, s akik nemcsak a múltban, hanem a jövőben is öregbít(het)ik Balogfala hírnevét, amelyet itt
és most is hálásan köszönünk nekik.

Kalmár László

Gecse Nikolett

Oláh Lídia

Botos Béla Bumbi

Micsuda András



Az
iskolába kerülő gyerekekkel az
iskolai élet megszerettetése, a jó és
biztonságos közérzet kialakítása a
célunk. Odafigyelünk arra, hogy a
nevelés a családi és az óvodai nevelés
eredményeire épüljön. Fontosnak
tartjuk a tanuló közösségi
tevékenységben való aktív
részvételét, az együttműködéshez
szükséges képességek, készségek és
erkölcsi tulajdonságok fejlesztését.
Kiemelt szerepet szánunk az olvasási
készség fejlesztésének, az olvasóvá
nevelésnek. A tanulók érdeklődésére
építve fejlesztjük a felelősségtudatot,
a kitartás képességét, érzelemviláguk
gazdagodását. Fejlesztve támogatjuk
az egyéni képességek kibontakozását,
közreműködünk a tanulási nehéz
ségek leküzdésében. Törődünk a
hátrányok csökkentésével, mely a
gyermek szociáliskulturális környe
zetéből vagy eltérő érési üteméből
fakad.
Nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink
idegennyelvoktatására. Már a 3.
osztálytól kezdődően tanítjuk az an
gol nyelvet, mivel jól tudjuk, hogy a
jövőben való érvényesülés egyik
alapfeltétele az idegen nyelv
ismerete. Nagy figyelmet fordítunk a
szabadidő hasznos eltöltésére, ezért
tanulóink számos szakkörön (infor
matika, képzőművészeti, irodalmi
szakkör) – fejleszthetik tovább
képességeiket. Pedagógiai progra
munkban kiemelt feladatként jelöltük
meg a hagyományőrzést.
A hagyományok tisztelete és megis
merése mellett jól megfér a modern
technika. Szívesen használjuk az in
formatikai eszközöket, melyek új le
hetőségeket nyitnak meg a
pedagógusok és a gyerekek számára

is.
A 2014/2015ös tanévben iskolánk
Európai Uniós pályázatán a már
meglévő interaktív tábla mellé két
további beszerzésére nyílt lehetőség,
melynek keretén belül két tanterem és
az informatika terem teljes technikai
felszereltsége megvalósult
(számítógép, projektor, interaktív
tábla, hangfalak). Folyamatos az ok
tatáshoz szükséges szemlél
tetőeszközök bővítése: térképek,
oktatótáblák, CD, DVDlejátszók,
CD, DVDlemezek, magnetofonok,
sporteszközök stb. Informatika ter
münkben jól felszerelt gépek várják a
tanulni vágyókat, ahol internet
elérhetőséget biztosítunk diák
jainknak. Ezzel is igyekszünk szemlé
letesebbé, színvonalasabbá tenni az

iskolai oktatást.

A 2014/2015ös tanévben iskolánkat
28 tanuló látogatta. Nemcsak Balog
faláról, hanem Gortváról is voltak
diákjaink. Vannak gyengén és jól
teljesítő tanulóink. Szükség van, hogy

új módszerekkel ismerkedjünk meg, s
ezeket alkalmazzuk a tanulók meg
segítésére, felzárkóztatása érdekében.
Változatos tanítási módszerek alkal
mazásával (pl. projekt módszer, ko
operatív technikák) igyekszünk
megfelelni korunk kihívásainak.

A minél eredményesebb oktató
nevelő munka érdekében folyamatos
továbbképzéseken veszünk részt.
Az oktatónevelő munka mellett több
rendezvényre is sor került ebben a
tanévben is. Ezek az ünnepségek
nagyon jó alkalmak arra, hogy a falu
felé is megmutassuk, milyen sokrétű
munka folyik az iskolában.
A tanításon túl azzal is törődünk,
hogy a tehetséges gyerekek szerepel
hessenek. Igen örülünk, hogy sok
olyan tanítványunk van, akikben
kiváló képességek rejlenek, csak meg
kell adni nekik a lehetőséget a kibon
takozásra.
Iskolai hagyományaink

Az évek alatt komoly hagyományok
alakultak ki iskolánkban, melyeket
ápolásuk mellett újabbakkal igyek
szünk bővíteni.
* Tanévnyitó – szentmisével
kezdődött, mint minden évben és
tanévnyitó ünnepséggel folytatódott
az iskola tornatermében.
* Halloween az iskolában – ilyen

jellegű feladatokat oldottak meg ill.
készítettek a gyerekek.
* Karácsonyi ill. Télapó ünnepély –
a gyerekek versekkel, dalokkal várták
a kedves, „öreg” Télapót. A gyermek
szemek felcsillantak és izgatottan
várták a puttonyból előkerülő

csomagokat, amit a helyi
önkormányzat ajándékozott a
gyerekeknek.
* Megemlékeztünk a Magyar
Kultúra Napjáról
* Farsangi karnevál – a
kultúrházban valósult meg az idén.

Nagy meglepetések, versenyek,
kitűnő hangulat jellemezte. Minden
jelmezbe öltözött gyerek csokoládét
kapott, szintén az önkormányzat jó
voltából.
* Megemlékezés március 15–én az
1848as forradalomra –
kultúrműsorral, koszorúzással a tem
plom előtti kopjafánál.
* A költészet napja – április 11. –
mindenki (diák, pedagógus) elmondta
legkedvesebb versét.
* Anyák napi műsor – versekkel,
dalokkal, tánccal és saját készítésű
ajándékokkal ajándékozták meg az
anyukákat a gyerekek. A nap
kézműves foglalkozással zárult, ahol
anya és gyermek közösen készítették
el a szebbnél szebb szívecskéket.
* Sportnap – a sportversenyeket
követte a játék: focizás, kötélhúzás,
ugráló kötelezés.
* Gyermeknap – gazdag műsor jelle
mezte az idei Gyermeknapot. Most az
óvodások hívtak meg bennünket.
Öröm volt nézni a gyermekek közös
játékát. Mint minden évben, most is
kaptak a gyerekek (óvodás, iskolás)
édességcsomagot, amit a legtöbben
azonnal el is fo
gyasztottak.
* Tanévzáró ünnepség – tanévzáró
műsorral, ballagással egybekötve
búcsúztak el a diákok és a pe
dagógusok a 2014/2015ös tanévtől.

Ez a tanév igen gazdag volt
szórakoztató programokban is: A
kiskakas gyémánt félkrajcárja (mese
Mács Katalin drámapedagógus
előadásában); Holle anyó (mese Mács
Katalin drámapedagógus
előadásában); Hófehérke és a hét
törpe (mese Mács Katalin drámape
dagógus előadásában); A makrancos
királykisasszony (a Hódmezővásárhe
lyi Gyeremekszínház előadása);
Rómeó és Júlia (musical a Feledi
Művészeti Iskola előadásában); Jaríni
bűvész (a tornateremben
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Iskolánk életéből
Ahhoz, hogy a csemete lombkoronás fává növekedjen, soksok
gondoskodásra van szüksége. Ahhoz, hogy a kisgyerekből
hagyománytisztelő, okos felnőtt váljék, fejlődését a fához hasonlóan sok
odafigyeléssel kell irányítani. Nagyon fontos, hogy a mai gyerekkel
megismertessük és gyakoroltassuk azokat a bizonyos „íratlan erkölcsi
szokásokat”, amelyek nagy része a viselkedéskultúrát alapozza meg.
Sikert ebben elérni csak következetes és határozott elvárásokkal lehet.
Az új dolgokra nyitott pedagógusok vagyunk, napi szinten vállaljuk és
keressük a jó megoldásokat.



szórakoztatta a gyerekeket); táncház
(a tornateremben az óvodásokkal
együtt); kézműves foglalkozások
Minden iskolaév végén kirán
dulásokat szervezünk a szülőkkel
együtt. Tavaly a Budapesti Állatkert
ben és a Holnemvolt Parkban vol
tunk Budapesten, az idén pedig a
„GYERMEK BORSODI FONÓ”
című programon – rendhagyó tanul
mányi kiránduláson Diósgyőr
várában.
A kisiskola valóban egy szeretetteljes,
családias hangulatú intézmény.

A sikeres tehetséggondozás ered
ményeként számos tanuló részt vett
feladatmegoldó versenyeken, vers és
prózamondó versenyen, sport
versenyeken. Vizuális tehetségüket
rajzpályázatokon kamatoztathatták.
Célunk, hogy a gyerekek szívesen jár
janak iskolába, tudásban, élmények
ben és sikerekben gazdagodjanak,
aktív résztvevői legyenek az iskola
életének.

Mgr. Bozó Erika
iskolaigazgató

Fülekre a pozsonyi gyorssal
érkezett, innen autóval jutott el
Gömörbe. FeledVárgedePéterfala
Rimaszombat volt az útja, a 47.
számú Hatvani István
Cserkészcsapat tagjai autóval
szállították a lángot. Füleken a helyi
katolikus templomban felváltva
őrizték a cserkészek, s voltak olyan
helyek is a régióban, ahová először
jutott el. Ilyen település volt
Balogfala is, ahol Balogh Margit
nyugdíjas helyi tanítónő
kezdeményezte a láng fogadását,
amelyre a templom előtti főtéren
került sor, ahol már a Csépe Andrea
által az idén is felállított betlehemes
várta a lángot. „Csak karácsony
estéjére terveztük felállítani a
betlehemi jászolt, de szerettük
volna a lángot illő módon fogadni,
így pár nappal hamarább építettük
fel” – számolt be az
előkészületekről Csépe Andrea, a
Csemadok helyi alapszervezetének
elnöke. A láng a tervezettnél

mintegy fél órával hamarább
érkezett meg, de így is több tízen
fogadták, s vitték tovább az
otthonaikba.

„A Reményben olvastam, hogy
minden évben eljut a Betlehemi
Békeláng a régiónkba, s nagyon
szerettem volna, ha végre Balogfala
is a fogadó falvak népes táborába
kerül ” – mondja Balogh Margit, s
bár a helyi lelkész nem nagyon nem
biztatta, az óhaja végül teljesült.
Losoncon a lányának sikerült
beszereznie egy nagyon szép
mécsestartót, s ebben őrizték a
lángot a másnapi szentmiséig.
A cserkészek kis csapatát rövid
kultúrműsor és soksok lángra váró
helybéli fogadta, Juhász Dósa János
újságíró röviden szólt a Betlehemi
Békeláng regényes történetéről, s a
másnapi szentmise keretében azt a
helyi lelkész, Oravec Zoltán áldotta
meg.
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Először járt a Betlehemi
Békeláng Balogfalán

Mintegy 300 szlovákiai városba és faluba jutott el 2014 karácsonya
előtt a Betlehemi Békeláng, köztük Gömör és Nógrád több
településére is. Balogh Margit nyugalmazott tanítónő
kezdeményezésére 2014ben Balogfalán is több tízen várták a
katolikus templom előtt.

Idén se unatkozott a balogfali
méhecskecsoport

Újdonság
Újdonság – ezzel a szóval tudnám a
legmegfelelőbben jellemezni a
2014/2015ös tanévet a balogfalai
óvodában. Újdonság volt a gyerme
kek és szülök részére is, hiszen (saj
nos! ! ! ) ebben az évben üzemelt
először „csak” félnapos óvoda. Új
donságnak számítható az a tény is,
hogy egyre több kisgyermek látogatja
óvodánkat szomszédos falvakból.
Nem utolsósorban sok változást je
lentett ez az iskolai év számomra is,
mint újdonsült igazgatónőnek és
egyedüli óvó néninek.
Mivel töltötte idén a méhecskecso
port a tanévet?
Azonkívül, hogy az én kis szorgos
méhecskéimmel minden héten új dol
gokat tanultunk meg, számos alka
lommal részt vettünk különböző
előadásokon és mesedélelőttökön a
helyi iskolában. Ősszel családi dél
előttöt tartottunk, ahol töklámpásokat
faragtunk közösen a szülőkkel. No
vember elején Halloween Partyt ren
deztünk a helyi iskola és a Csemadok
szervezetével karöltve. Az este kez
detén ötletesebbnélötletesebb őszi
díszeket készíthettek a gyerkőcök,
ezt követően ügyességi versenyeken
próbálhatták ki magukat, majd vége
zetül minden család egy lampion fel
engedésével emlékezett meg saját
halottjáról. Decemberben ismét csa
ládi jatszóházat szerveztünk, ezúttal
mézeskalácssütés volt a program.
Karácsony előtt természetesen hoz
zánk is ellátogatott a Jézuska, mely
meseszép ajándékokkal jutalmazta az
óvodások ünnepi műsorát. Február

ban farsangi jelmezekbe öltözve űz
tük el a telet. A helyi Via Nova
ifjúsági szervezete, az iskola és az
óvoda ismét összefogott és tavaszvá
ró délutánt rendezett a helyi kultúr
hazban. Itt a húsvéti, aj tódíszek
készítésével, tojások többféle techni
kájú díszítésével, agyagozással, bun
dáskenyérsütéssel töltöttük a
délutánt. Idén a gyermeknapot az
óvodában ünnepeltük meg közösen
az iskolásokkal. Június 26án ünne
pélyesen zártuk a 2014/2015ös tan
évet és elbúcsúztattuk az 5 ballagó
méhecskénket.

Sokan kérdezik: Miért nincs egész
napos óvoda?
A 2014/2015ös tanévben 17 gyer
mek volt beíratva az óvodába. Az
előző mondatot olvasva jogosan me
rülhet fel sokakban a kérdés: 1 7
gyermek miért nem elég egy egész
napos óvoda üzemeltetéséhez? A vá
lasz egyszerű: Nem elég CSAK
BEÍRATNI gyermekünket óvodába!
A probléma megoldása pedig csakis a
szülők kezében van: RENDSZERES
ÓVODALÁTOGATÁS! ! ! Biztosít
hatok mindenkit, az óvoda összes al
kalmazottja és üzemeltetője egyaránt
azon vagyunk, hogy a falu gyermekei
újra egész nap játszhassanak és ta
nuljanak játszótársaikkal. Bízok ben
ne, a jövőbeli szülők ráébrednek
majd arra a tényre, hogy az óvodában
szerzett tudás épp olyan fontos, mint
az iskolában tanultak.

Mihályi Zsuzsanna



A
fiatalság éveit, a legszebb éveket élte ott át, és az
volt a kívánsága 83 éves korában, hogy még
egyszer szeretne eljutni oda, ahová a sors akkor a
családot elsodorta több falubeli családdal együtt,
kik már a másvilágon örülnek vagy búslakodnak a
megtörténteken, a múlt dolgain. 2012. szeptember
8án meglátogattuk a volt Fryšava u Znojma, –
mely ma már, mint Březany u Znojma szerepel a
térképeken –, települést. Az utunk a templomhoz
vezetett, mivel az tartotta a kilakoltatottak és az Úr
közötti kapcsolatot. Közel a templomhoz van a
kastély, mely már akkor is a lelki és testi
betegséggel küzködő embereknek nyújtott
táppontot. Nagyon szépen rendbe van tartva az
egész kastély és a hozzátartozó park is.
Megkerestük azt a farmot, ahol akkor éltek,
dolgoztak és próbálták átmenetileg feledni a múltat
és beleilleszkedni az „istenadta” jövőjükbe.
– A kitelepítés kezdete előtt hogyan reagáltak
az emberek arra, hogy lakosságcsere és
kitelepítés lesz?
– Arról még a lakosság nem is tudott semmit, csak
amikor 1947 január 6án jöttek, és megszállta a
katonaság a falut. Már akkor elvittek hat családot,
Serki Pistáékat, Szabó Jani bácsiékat, s még nem
tudom, hogy ki volt, akiket akkor elvittek.
– Hová vitték őket?
– Őket is kivitték „Csehbe”. Elvitték őket mindjárt
a kezdetén, január 6án. Utána a falu
lecsendesedett, de az emberekben már motoszkált
az izgalom, s járta a szóbeszéd, hogy minden
magyart kifognak innen telepíteni, kit „Magyarba”,
kit „Csehbe”, vagyis Csehországba, Január utolsó
napjaiban, – a dátumot pontosan már nem tudom –,
megint megszálta a katonaság a falut teherautókkal
és akkor a Helyi Nemzeti Bizottság, – amiben
magyar ember nem volt –, intézkedtek.
– Kik voltak a tagjai a bizottságnak?
– Az öreg Balkóczky úr, a forgalmista Bosíny, a
főnököt meg nem is tudom, hogy ki volt, de az is
benne volt, egy nagy magas ember. Ők voltak
akkor a mindenesek. Akkor ugyanúgy mentek
házról házra azokhoz, akik már fel voltak tüntetve
a katonaság listáján. Oda bement a katona és abból

a
házból már nem lehetett se ki, se bemenni.
– És mennyi holmit lehetett magukkal vinni?
– Az állatokon kívül mindent lehetett vinni.
– És az állatokkal mi lett?
– Az állatok itt maradtak, és aztán azokat
összeszedték, azt mondták. Aztán a sídi állami
birtokba vitték a tehenünket. Az egyik éppen
borjadzás előtt volt, s meg is borjadzott, de mikorra
oda került, meg is fagyott a borjú, mert nagyon
hideg volt. Biztos volt mínusz 30 fok, vagy még
hidegebb. Ez már gyertyaszentelőkor volt, február
2án. Aztán jöttek és bepakoltak mindent.
– Hány éves volt akkor?
– Én tizenhét voltam, az öcsém pedig tizenegy.
– Hány családot vagoníroztak be akor

Balogfaláról?

– Gubo Laci bácsi és Szabó Rozál néniéktől
hárman, köztük Polgár Mihály is, mink, Veresék
négyen, Bera Margitéktól hárman. Serki Lajos
bácsiék öten, három lány meg ők ketten. Aztán
Lukács Laci bácsiék, Serét Laciék, Dubaj Józsi
bácsiék, András Mariék, Serét Vilmos bácsiék,
Dávid Árpinak az apjáék, Dávid Vilmosék, Jakab
Gyula bácsiék, Kántor (Mihali) Pista komáék és
Tódás Pista bácsiék.
– És többen kijöttek a faluból elbúcsúzni?
– Voltak sokan. Lehet, hogy azért is állították meg
a vonatot. Bár szerintem ez a szlovák
állomásfőnök nem állította volna meg csak a
búcsúzkodás kedvéért! Valami más miatt kellett
megállítani a vonatot. Biztosan Ajnácskő felől
jöhetett szembe valamilyen vonat.
– Melyik útvonalon mentek? És csak
balogfalaiak voltak a szerelvényen, vagy
máshonnan is voltak?
– Várgedeiek is, simonyiak is, és még hozták a
kerekgedeieket is. Őket is bevagonírozták. Majd
jött nekik valamilyen parancs, hogy megkapták a
„fehérlevelet” és mennek „Magyarba”. Úgyhogy
őket Feledről kirakták a vagonokból és
hazaszállították Kerekgedébe, majd onnan vitték
őket „Magyarba”.
– Hány napig tartott a kényszerű utazás?
– Lehetett két nap vagy még több is. Szétnéztünk
az állomáson, ahol leraktak bennünket, majd
egyszer jött egy nagyon szép fiatal ember, hófehér
bunda volt rajta, olyan, mint az irha bunda, csak
nem festett volt, hanem hófehér. Kérte a papírt
tőlünk, hogy mutassuk a „výmer”t. Szaladtunk a
vagonhoz. Már megörültünk, hogy egy ilyen szép
fiatal úrhoz lesz majd szerencsénk. Vittem én is,
melyre Fryšavai cím volt írva. Azt mondta, csehül,
hogy az innen messze van még. Mindenkinek a
papírját megnézte, míg végül megtalálta Dósa
András Mariékat. Nekik ő lett a gazdájuk. Ők így
közel kerültek, mindjárt Znojmo mellé.
– Akkor őket mindjárt el is vitte a hófehér
bundás gazda?
Az már ment oda a vagonhoz, és összeszedte
azokat, akiknek a papírja hozzá szólt. Autóval jött,
beszálltak, és már vitte is őket el. Miértünk még
mindig nem jött senki, csak dél felé kezdtek
hullongani a többi gazdák is. Olyanok voltunk,
mint mikor a vásárban a marha kupecok járkáltak
és válogattak, hogy melyik marhát is veszi meg.
De ott már az el volt döntve, mert a papíron rajta
volt, hogy Ladislav Lezák Fryšava, Noví Dvůr.
Láttam én, hogy az állomáson utánam, – mert ott
szaladoztunk –, egy öreg ember járkál. De hát őrá
nem figyeltünk úgy, mint a fiatal hófehér bundás
úri emberre. . .

Dósa Gizella visszaemlékezéseit lejegyezte fia,
Dósa Tibor

(a visszaemlékezés egészét elolvashatják a
gomorilap.sk regionális internetes portálon)
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Kilakoltatás Balogfalán 1947. február 2án
– emlékezés édesanyámmal

Lassan elmúlik minden, megszűnik létezni a volt, a történelem oly nagy igazságtalansága, mely elszakította egymástól a magyart s a magyart.
A taktika egyszerű; kivárási alapon hagyni telni az éveket, nem beszélni róla, nem orvosolni az elszenvedett sérelmeket. Nagyapámtól soha egy szót
sem hallottam a kitelepítésről. A megjelent irodalom sem foglalkozott a balogfalai kitelepítéssel. Mintha várnák, hogy majd csak egyszer mindenki
kihal és már senkit sem fog foglalkoztatni az, hogy valójában mi is történt 1947 januárjában és februárjában ott, ebben a kis Guda alatti faluban,
valahol Gömörben. Édesanyámat, Dósa született Veres Gizellát azonban még 65 év távlatában is igen foglalkoztatja ez a kérdés és a a nemrég elhunyt
Polgár Mihállyal, kivel egy helyre voltak kitelepítve, igen sokszor felelevenítették azokat a napokat és a távol a hazától eltöltött napokat.



Mítoszok és mesék
községünkről
A Vámbéry Polgári Társulás gondozásában jelent
meg a közelmúltban Varga Norbert Kígyótestvér
című kötete, amely a balogfalai Balog Ernő
meséit, eredet és egyéb jellegű mondáit gyűjtötte
kötetbe. A kötet ősbemutatóját Ravasz József
közreműködésével Dunaszerdahelyen tartották,
később Füleken és Balogfalán is bemutatták.

„
Ahogy a Gortvamente, úgy Balogfala története is
feltérképezésre vár, s amíg a Medvesalja történetét,
néprajzi hagyományait számos munka őrzi, addig a
Gortva patak mentén elterülő nyolc település
története aligalig ismert” – mondta el a bemutató
elején Varga Norbert, így a kötet elején található, a
vidék történetét összefoglaló tanulmánya
hiánypótlónak számít, s gyakorlatilag az első ilyen
próbálkozás. A község ugyan 2007ben megbízta G.
Kovács Gyula helytörténészt a falu monográfiájának
megírásával, a munkák el is kezdődtek, aztán ab
bamaradtak. Varga Norbert ún. egyéniségkutatásai
során jutott el teljesen véletlenül Balog Ernőhöz,
akivel Ajnácskőn futott össze, s miután gyorsan
kiderült, hogy Balog nagyon sok mesét megőrzött az
emlékezetében a gyerekkorában hallottakról (pár
történetet öccse, István adott közre), számos alkal
ommal találkoztak Balogfalán, s elkezdődött a
mesélés. Igaz, nem napi rendszerességgel, csak
ahogy a gyűjtő ideje engedte. S mivel Balog Ernő,
bár koros volt, de voltak nálánál sokkal idősebb a
datközlők is, sokszor hónapokat várhatott arra, míg
sorra került. Viszonylag váratlan halála ellenére is
(februárban lett volna
85 éves), 95 történet
került feljegyzésre, s
ahogy Varga mentségéül
mondja, a legnagyobbak
is 1 50200 történetet
tudtak, így valószínűleg
a nagy többség Balog
Ernőtől is felgyűjtésre
került. „A gyűjtés egyik
tanulsága volt számo
mra, hogy érdemesebb
esténként hallgatni a
történeteket, mert
teljesen más a hangu
latuk, másrészt egyegy történetnek több változata is
elhangzott” – emlékezett vissza a Balog Ernővel
való találkozásokra Varga Norbert, aki a kötetéhez
számos balogfalai hangulatfotót is mellékelt.
A balogfalai bemutatót a Purt Polgári Társulás és a
Csemadok helyi szervezete a Községi Hivatallal
együttműködve szervezte meg, amelyen Oláh Lídia
és Galamb Krisztián aranysávos prózamondók
színesítették az est hangulatát.
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Dósa Géza és Mihályi Mária emlékére
Az elmúlt években alatt több olyan balogfalai is itthagyta a földi létet, akik az elmúlt
évtizedekben sokat tettek Balogfaláért, s bár már nem itt élték öreg napjaikat, mindig
büszkék voltak arra, hogy innen indultak el. Molnár István és Dósa Géza együtt lettek 2004
ben a falu első tiszteletbeli polgárai, míg Mihályi Mária két éve Szepsiben átvehette a Mics
Károly Életműdíjat az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon. S hárman két írót is
adtak a magyar irodalomnak, Molnár István fia, Mihályi Molnár László több kötetnyi
verset is kiadott már, míg Mihályi Mária fia, Krausz Tivadar, prózaíróként jeleskedik.

„Én azt hiszem, nincs annál
nagyobb öröm, mint valakit megtanítani
valamire, amit nem tud” – írja valahol Móricz
Zsigmond, s mi más is juthatott volna eszembe,
amikor Udvardról megérkezett a szomorú hír,
hogy visszaadta lelkét a Teremtőjének Dósa
Géza tanító, aki Kerekgedében, Serkében majd
Balogfalán generációk egész sorát tanította meg
betűvetésre, s nem utolsósorban emberségre.
Már hosszú évek óta feleségével Udvardon élt
fogorvos fiánál, de amíg egészsége engedte,
előbb autóval, majd vonattal, de minden évben
legalább egyszer eljött szeretett szülőfalujába,
Balogfalára. Ilyenkor mindig felkeresett, s
elbeszélgettünk a világ dolgairól. Később,
amikor az előrehaladott kora és az egészsége
már nem engedte meg, évente több levelet is
váltottunk, s legutóbb 19 régi balogfalai fotót is
mellékelt a leveléhez. Képek, megőrzött
pillanatok egy település, egy közösség
múltjáról. Dósa Géza fáklyás volt Serkében,
ahol 26 évet töltött, s kulturális mindenesként
dolgozott Balogfalán is, ahol nemcsak a
betűvetést sajátíttatta el a diákjaival, de
kulturális mindenes és a falu krónikása is volt.
1 972ben példás tanító lett, s 1 976ban került
Balogfalára, ahol tíz évig látta el az igazgatói
teendőket. „Hidd el, már nehéz az írás, nehéz a
kéz, lassul a láb, a homokóra is gyorsan pereg,
de még van hitem, reményem és szeretetem.
Bár már nehezen mozdulok ki, repesve várom a
híreket a Balogfaláról, hiszen mindhalálig
ragaszkodom a szülőföldemhez, a
gyökereimhez” – írta utolsó levelében.

Mihályi Mária rozsnyói lakásának ajtaja
mindenki előtt nyitva állt. Bár mindig azzal
kezdte, hogy egyre nehezebben mozognak azok
a bizonyos fogaskerekek, öt perc múlva már
ömlött belőle a szó, mesélte az élményeit,

Marika néninek ugyanis igen gazdag élete volt.
Bár nem végzett színművészetit, mégis a profik
közé tartozott, hisz éveket töltött el a Magyar
Területi Színházban (MATESZ). 1 927ben
Balogfalán született, ahol akkoriban még
keletje volt az amatőr színjátszásnak, s rajta
kívül mások is kacérkodtak a színészi pályával.
Ami Botos Lenkének nem sikerült, neki igen, s
bár a soktagú család maga is komoly anyagi
gondokkal küszködött a második világégést
alig hátrahagyva, édesanyja mégsem szabott
gátat lánya terveinek, s engedte, Komáromban
hadd próbálja ki a világot jelentő deszkákat.
Emberöltőnyi mércével mérve alig pár év
adatott a számára a színpadon, szerelme,
Krausz Zoltán rendező ugyanis a hatalom
számára persona non grata volt, így
lehetetlenné tették a MATESZban való
ténykedésüket. Pár főszerep után, mivel még
lakást sem kaptak, kénytelenek voltak
hivatásukat feladva odébbállni. Rozsnyón
találtak új otthonra, ahol élték a hétköznapi
emberek mindennapjait, két gyereket neveltek
fel, s hivatásukhoz méltó munka híján vállalták
azt, ami éppen adódott. A színház persze
szerelem, nem lehet csak úgy parancsszóra
lemondani róla, s a helyi Csemadok színjátszó
körében jöttek az újabb feladatok, kihívások.
Marika néni játszott, rendezett, szavalt, s tetti
mindezt szinte élete utolsó napjáig. Egy szerep
erejéig a kassai Tháliában is feltűnt még, de
mivel akkoriban már férje betegeskedett, a
profi színészi léttel nem kacérkodott tovább.
Egy ideig Mária lánya pótolta őt a kassai
deszkákon, míg fia, Tivadar az írással jegyezte
el magát. Évekkel ezelőtt felkerestem őt
rozsnyói otthonában, ahol órákig hallgattam őt,
s néha megmegszakítván a történetzuhatagot,
egyegy verssel tette plasztikusabbá a több mint
nyolcvan év emlékeit.

Dósa Géza és neje

Mihályi Mária
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