2016. december 17., XII. évfolyam, megjelenik félévente. Ára: ingyenes

Karácsony 2016 – gondolatok a község életéből
A Balogfalai Hírmondó az Önkormányzat és a Csemadok Alapszervezet lapja. Először 2001-ben jelent meg, most a XII. évfolyamban is informálja a polgárokat a község gazdasági és kulturális életéről, valamint az Önkormányzat munkájáról.
Ahogy már megszokhattuk, a 2016-os év sem
ment el problémamentesen. Még a 2015-ös év
végén rendeztük az újonnan felújított kultúrház
hátralékát, vagyis az önrészt, melynek összege
50 ezer € volt. Így a kultúrház épülete anyagilag is rendezve van. A minisztérium részéről
már lezajlott az ún. utóellenőrzés (postkontrola) is, mely hiánymentesen zárult. A kultúrház
épülete teljes mértékben a lakosság kulturális
és egyéb igényeit biztosítja. Nem panaszkodhatunk a kihasználtságára.
A 2015-ös év második felében a község egy
következő uniós pályázatot bonyolított le, mégpedig a kamerarendszer kiépítését. Községünkben
21
kamera
van
elhelyezve,
középületek, közterek és szemétkonténerek figyelésére. A rendszer kiépítve, működőképes.
A község elsősorban a százszázalékos uniós
finanszírozás végett határozott a pályázatban
avaló részvételben. A pályázat értéke 196 ezer
€ volt, melyet a minisztérium még a tavalyi év

végén visszafizetett.
2016-ban is tovább folytattuk a faluszépítő
Ez év során a pályázat körül kialakult bonyo- munkát, melyben nagyrészt a kisebb községi
dalmak egy más fejezet, melyről még a jövő- szolgáltatások keretén belül foglalkoztatott 80
ben bizonyára beszélni fogunk.
munkanélküli polgár vett részt. Megújult a villanyvezeték a Korláti utca és a vasútállomás
között, melyet a Közép-Szlovákiai Elektromos
Művek (SSE) cég végzett el. A község szempontjából is fontos munkálat volt, mivel ezen a
részen volt a legtöbb probléma a közvilágítás
vezetékével, ugyanis szeles idő esetén gyakran
összeértek.
Tervbe volt egy harmadik uniós pályázat beadása az ún. „likos” ház felújítására, de sajnos
külső tényezők hatására, ez a pályázat egy bizonyos ideig elérhetetlenné vált.
Végezetül 2016 Karácsonya alkalmából, áldást,
békességet és boldog új esztendőt kívánok
mindannyiuknak!
Csörnök György,
polgármester

Karácsonyi hangulatban
2016 december 17.
A Balogfalai Önkormányzat, a helyi óvoda, iskola és civil
szervezetek ünnepi műsora
14.00: Karácsonyi műsor
Fellépők: a helyi alapiskola és óvoda diákjai, Szabó Bianka, Kovács
Tamás és Kovács Norbert, Fürtöcskék, Dávid Tibor, Illés Benjámin
és Rácz Antoni
Sztárvendég: Mihály Dodi
Közben: Betlehemi láng fogadása a Templom téren
Micsuda András Szülőföldem című kiállítása
Mindenkit káposztalevessel és frissítővel várunk!

Az MKP győzött községünkben
Balogfalán is választottunk 2016 március 5-én. A választásra
jogosultak 42,83 százaléka, 260 polgár járult az urnákhoz.
A legtöbb szavazatot a Magyar Közösség Pártja (MKP) szerezte, amely
125 szavazattal győzött (49,02%), a második helyen a Most-Híd végzett
73 szavazattal (28,63%), míg a Smer-SD 15 szavazatot (5,88%), a Siet és
az OĽANO-NOVA 8-8 szavazatot (3,14% ) gyűjtött be.

Danyi Zoltán
Botos Béla Bumbinak /roma hegedűs/Schindler listája
megszólított a zene s
lelkem úgy szállt vele
mintha égi lennék
nem fájt a szív
úgy dobogott
hogy éreztem szeretek nagyon
emberré tett a gondolat
mely feleszmélt
keresve a választ
miért is ne lenne így
miért is ne lenne így
ha lehet
érteni az Isteni szót
a szeretet dalát
s hagyni élni örökké
a szív rejtekét
hiszen szeretni
szeretni akar
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Betlehemi láng káposztalevessel

Danyi Roman
A térkép monológja

Hagyományteremtő szándékkal közös karácsonyi ünneplésre hívták a falusiakat Balogfalán a
községben működő civil szervezetek, amelyek a betlehemi láng fogadását szerették volna A következő fogalmazásban szeretném be-összekötni egy kis „káposztaleveses-süteményes-szaloncukros” megvendégelésre. A betle- mutatni, mit és érezhet egy térkép valójában.
hemi láng megérkezett, a káposztaleves is elkészült, csak a betlehemes időbeni felállítása
Az emberek áltamaradt el.
lában
térképnek
hívnak. Az én dolAz Orange Alapítványhoz fordult Mihályi Péter Betlehemet hiányolták, amelyet az idén a helyi
gom az, hogy sehelyi vállalkozó, s ahogy nyáron a fitneszpark lelkész nem engedett időben felállítani.
gítsek
az
esetében, pályázata most is meghallgatásra
embereken.
SoA betlehemi láng fogadása után az ünnepség a
talált. Mihályi támogatókat is talált a Csekan persze azt himadok és a Purt helyi szervezetei „személyé- kultúrházban folytatódott, ahol két katlan kászik, hogy egy
ben”, így december 19-ére ki is tűzték a közös posztaleves, sütemény, szaloncukor (a Purt) és
tábla
nagyságú
megvendégelést. A templom előtti téren előbb kultúrműsor (a helyi óvodások és a Fürtöcskék
papír mit is segíta betlehemi láng fogadására került sor, ame- tálalásában) fogadta a helybelieket, akik be is
hetne egy emberlyet immár másodszor köszöntöttek Balogfa- lakták az épületet, mivel több mint százötvenek.
De
ha
lán. Balogh Margit nyugalmazott tanítónőtől nen jöttek el a svédasztalos fogadásra, s volbelegondolnának,
jött az ötlet, s ahogy Pelle Tibor, a rimaszom- tak, akik még haza is vittek a jóféle levesből.
rájönnének, hogy nagyon is sokat segíthetek.
bati Katolikus Kör elnöke mondja portálunknak,
Erre ez jó példa, ha valaki szeretne a családjáegyre nagyobb az érdeklődés a betlehemi láng
val vakációra menni, és nem tudja a megfelelő
fogadása iránt, s már alig győzik kielégíteni az
utat, elővesz engem és én megmutatom neki a
igényeket. A rimaszombati 47. számú Hatvani
helyes utat.
István cserkészcsapat tagjai a feledi vasútálloLeggyakrabban az iskolákban kérnek tőlem semáson fogadták az Érsekújvárból érkezett lángítséget, hogy a diákok többet megtudjanak a
got, s személyautóval vitték tovább a régió
világról, hogy mi is történik más helyeken. És én
településeire, s az a rimaszombati kórházba is
szeretettel segítek nekik. Ahol a legtöbbet tudok
eljutott.
segíteni, nagyon boldog vagyok, de ám úgyBalogfalán Balogh Margit mellett a polgármesszintén szomorú is.
ter és fiatalok zene- és énekszóval fogadták a
Hogy miért? Mert a gyerekek összevissza ránlángot, a cserkészek csak a tavaly megcsodált
cigatnak, dobálnak, szétszaggatnak és összegyűrnek, ez pedig nekem nagyon fáj. Nekem ez
olyan érzés, mintha valaki szeret egy másik
embert, és elveszíti őt. Örülnék, ha a gyerekek
rendesen bánnának velem, és nem csak egy
darab papírnak néznének. És hogy tudják, nem
csak a papírokon szerepelek, hanem már a világhálón is ott vagyok. Itt is sokan a segítségemre szorulnak, és én szívesen segítek nekik
mindenben.
Remélem, a diákok más véleménnyel lesznek
rólam egyszer, és szeretném ezt meghálálni és
sok örömet szerezni mindenkinek.

Hangulatképek a 2015-ös falunapról

Születtek:

Kalocsai Liliana, Szitai Krisztián, Száraz István, Parádi Tímea, Szitai Dávid, Czene Liana, Oláh Sophia Alena, Mihályi Dorka, Bohó
István, Ruszó Angelika, Oláh Pál, Bujna Dávid Bendegúz, Balog Tibor, Balog Justin és
Vass Gabriella

Ismét átadták a tiszteletbeli polgár címet,
amelyet Ádám Zita és in momoriam Balog
Lojzi kapott meg.

Meghaltak:

Balog János, Žilka Mária, Poliak Mónika,
Molnár Ferenc, Széplaki Béla, Balog Erzsébet, Göröcs László, Szabó Tibor, Jakuba János, Mihályi Gábor, Výboch Klára, Dósa
Anna, Lajgút László, Kovács Ilona, Bálint Béla, Mihályi Magda, Oláh József, Bolcsó István, Béres Gizella, Oláh Róbert, Balog Alica,
Szajkó Rozália, Széplaki Magdolna, Szabó
Anna és Nagy Zsolt

A közöség összes csoportja bemutatkozott.
Fotó: Szajkó Gyula
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Nóaestet szerveztek Botosék
Évekkel ezelőtt költözött Balogfalára a Botos család, akik már több generációnak húzták el a
nótáját, lévén neves zenész család a Botosék. Tavaly gondoltak egy nagyot és nótaestet
szerveztek. A siker láttán úgy döntöttek, az idén folytatják. Nagyon jól tették.
Amíg tavaly főleg a régió nótaénekeseit látták
vendégül, az idén már sztárvendégeket is hívtak, akik nem kis mértékben emelték az est
színvonalát, s akik a nézőket is becsalogatták a
balogfalai kultúrházba, ahol pótszékekre is
szükség volt, s az egész környékről özönlöttek
a nézők. A színvonal emelkedtével a támogatók is kedvet kaptak, míg a helyi önkormányzat
főtámogatóvá avanzsált, s a vendégek között
több polgármester mellett Vavrek István roma
kormánybiztos-helyettest is üdvözölhették. Az
énekesek mellett a zenekar is kitett magáért, a
mostanában brácsásként jeleskedő Botos Béla
Bumbi profi magabiztossággal irányította mind
a hattagú zenekart (amelyben a három Botos
mellett – az édesapa nagybőgőn, a nagypapa
pedig brácsán segítette az összhangzást, míg
Axman Dezider cimbalmon, Molnár Géza brácsán és Horváth Roland klarinéton tette hozzá

a magáét), mind az énekeseket. A helyi énekesek (a simonyi Kökény Szilvia, a rimaszombati
Tamás László és Kukolík Rózsa, a rimaszécsi
Váradi Béla s a helyi Mihályi Edit) mellett fokozatosan színre léptek az est sztárjai is, az Ózdról érkezett Budai Zoltán, az ipolynyéki Básti
János, s míg az első rész végén Rigó Mónika, a
második rész végén az alistáli Lőrincz Roland
emelte meg az addig is remek hangulatot.
Az est prímása ki más is lehetett volna, mint
Botos Béla Bumbi (az idén már másodszor jelölték a Harmónia-díjra – legígéretesebb felvidéki tehetség) is, akit nem sokat lehet látni
otthon mostanában, hiszen a besztercebányai
Művészeti Akadémia másodéves diákja Zuzana Bouřová tanítványaként, szintén ugyanott a
konzervatóriumot is látogatja, s ki se látszik a
fellépésekből. Bár a nyár egy egyetemistánál
általában a pihenés ideje, Botos Béla Bumbi
naptára a nyáron tele volt rendezvényekkel. Bár
az iskola zenekar, ahol a főbrácsás szerepét
tölti be, most pihent, számos alkalmi zenekar
élén prímásként vagy brácsásként húzta a vonót. Találkozhattunk vele a rimaszombati roma
holokauszt megemlékezésen, ahogy a ragyolci
falunapon is, a Cimbalom Trióval a gyűgyi
megemlékezésen, Karol Radičcsal Meleghegyen, de jutott a nyárra lakodalom és temetés
is. Rimaszombatban Horváth Roland és zenész barátai társaságában Dombi Marci szelle-

miségét is megidézték, Ragyolcon pedig Botos
Renátó társaságában The Three String néven
hoztak létre alkalmi zenekart, amelyben Renátó
a prímás, édesapja a nagybőgős és ő a brácsás szerepét tölti be. De nem hiányozhatott
nyáron a sajórédei zenész táborból sem, ahol
fiatalokat oktatott, s részt vett a helyi alkalmi
zenekar munkájában is. A legfontosabb számára az idei évben a brácsarepertoárja folyamatos bővítése lesz, hogy szólóban is mind
jobban érvényesülni tudjon, s eljutni egy-egy
versenyre. De azért nem zárja ki, hogy itt-ott
megcsillogtassa hegedűtudását is, főleg, ha arra komoly lehetőség kínálkozik. Télen Botos
Béla Bumbi bekerült a Dobrá muzika együttesbe is, amelyet a Lúčnicából kivált zenészek alapítottak. Az együttes a La Gioia énektrióval
közösen az év során az országot járva számos
nagysikerű koncertet adott, de májusban felléptek a Szlovák Rádió koncerttermében is. Az
egyik leghíresebb szlovák prímás emlékére
évente prímásversenyt rendeznek Nagyszalatnán, s egyik tanítványa, Miroslav Potfaj elhatározta, hogy feljátsszák a neves prímás
szerzeményeit, így is tisztelegve az emléke
előtt. Össze is állt egy nyolctagú zenekar,
amelybe meghívást kapott Béla is. Ha minden
igaz, akkor a hanghordozó is nemsokára napvilágot lát majd. „Rinaldo Oláh egyszerű melódiákat írt, de senki nem tudta ezeket úgy
megformázni és variálni, ahogy ő tudta” –
mondja Botos Béla Bumbi.
De folytathatnánk még sokáig a fiatal zenész
tevékenységét, hiszen naptára már most is év
végéig be van telve, sőt jövőre is számos fellépés várja már. Ami viszont az álmait illeti, szeretne barátaival egy vonósnégyest létrehozni,
amelynek ő lenne a brácsása, de szeretné szó-

l

óban is megmutatni magát. Az utóbbi időben
Béla életstílust is váltott, s mivel kamaszkorában gyakran küzdött egészségügyi problémákkal is, így most már sokkal jobban odafigyel
arra is. Rendszeresen eljár úszni, ahogy nagyon figyel az étkezésre is.
Fotó: Micsuda András

Roma fesztivált
rendeztett a Főnix
Remek hangulatban, hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg roma fesztiválját a
balogfalai Főnix Polgári Társulás. A több mint
kétórás rendezvényen a helyiek mellett dobócai, rakottyási, nemesradnóti, füleki, várgedei,
rimaszécsi
és
csákányházi
vendégelőadók léptek fel, a Közösen Gömör
Felvirágoztatásáért polgármesterei gulyást
főztek, helyi ügyes kezű asszonyok pedig süteménnyel lepték meg a résztvevőket.

Galamb Krisztián
„Alig egy éve alakult a Főnix Polgári Társulás,
amely tánccsoportokat működtet, de több jótékonysági akciót lebonyolított már” – mondta
el lapunknak Oláh Gábor, a társulás elnöke. Az
elmúlt egy év alatt több rendezvényen részt
vettek már a régióban, nagy sikerrel léptek fel
Tornalján, Rimaszombatban, Füleken, Csákányházán, ahogy legutóbb Rakottyáson is –
tette még hozzá, s már hónapok óta tervezték
már a fesztivált, amelybe a falu apraja-nagyja
bekapcsolódott. A műsorban a Fénix csoportjai mellett a hazai asszonykórus, a Fürtöcskék
is fellépett, de meghívták azon falvak csoportjait és szólistáit is, ahol ők is megfordultak az
alig egy év alatt. A gazdag műsor a műfajok
széles skáláját vonultatta fel, hiszen láthattuk
az alkalmilag létrehozott Illés Band együttest
(Illés Benjámin – harmonika, Oláh Szebasztián
– zongora, Kalocsai Norbert – gitár, Váradi József – basszusgitár), akik a füleki Ruszó Roland illetve Botos Hilda és Génya Hilda
énekeseket kísérték, de a sok-sok és változatos tánc mellett nagy sikert aratott a Tompa
Mihály Országos Szavalóverseny idei győztese, Galamb Krisztián is.
Fotó: Balog Szlavo
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Iskolánk életéből
Küldetésnyilatkozatunk:
A Balogfalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola
kíván lenni, ahol minden gyermek, a részképesség-zavar és/vagy hiperaktivitás miatt esetleg kudarcra ítélt
gyermekek is sikerélményekhez juthatnak, s az önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek
eredményesen megfelelnek.
A 2015/2016-os tanév nagyon tartalmas, eredményekben és sikerekben gazdag volt. Kitűzött
céljainkat elértük és megvalósítottuk. Nálunk nemcsak a tanulmányi eredmények a fontosak,
hanem az is, hogy a gyermekeknek legyen gyermekkora. Sokkal jobb teljesítmény érhető el,
ha minden egyensúlyban van. A nevelés-tanulás- játék harmóniájára törekszünk. Fontos az
eredmény, de még fontosabb, hogy ezt a gyermek saját szintjén pozitívan élje meg.
oktatást alkalmazunk, ami segíti a felzárkóztatást, hatékonyabbá teszi a tehetséggondozást.
Ezt színesítjük az oktatási módszerek széles
tárházával.
Szeretettel, megértéssel – de következetes követelményekkel fordulunk tanulóink felé. Alapvető nevelési célunk a gyermekek teljes
személyiségének fejlesztése, a személyre,
egyénre szabott nevelés.
A tanulók számára délután napközi otthonos
foglalkozás keretében biztosítjuk az eredményes felkészülést. Pedagógiai programunkban
kiemelt feladatként jelöltük meg a hagyományőrzést és néptánc tanítását. Ebben az iskolaévben a Heuréka Magán Művészeti Alapiskola
kihelyezett tagozata nyílt nálunk. Szakképzett
néptánc pedagógus vezetésével heti két órában néptánc oktatás folyik iskolánkon.
Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos
eltöltésére, ezért tanulóink számos szakkörön
(informatika-, képzőművészeti-, irodalmi-szakkör, Mindentudóka szakkör) – fejleszthetik toA 2015/2016-os tanévbeiskolánkat 26 tanuló vább képességeiket.
látogatta. Nemcsak Balogfaláról, hanem a
szomszéd faluból, Korlátról és Gortváról is van- Az oktató-nevelő munka mellett több rendeznak diákjaink. Vannak gyengén és jól teljesítő vényre is sor került ebben a tanévben is. Ezek
tanulóink. Szükség van, hogy új módszerekkel az ünnepségek nagyon jó alkalmak arra, hogy a
ismerkedjünk meg, s ezeket alkalmazzuk a ta- falu felé is megmutassuk, milyen sokrétű munnulók felzárkóztatása érdekében. Változatos ka folyik az iskolában. A tanításon túl azzal is
tanítási módszerek alkalmazásával (pl. projekt törődünk, hogy a tehetséges gyerekek szeremódszer, kooperatív technikák) igyekszünk pelhessenek. Igen örülünk, hogy sok olyan tamegfelelni korunk kihívásainak. A minél ered- nítványunk van, akikben kiváló képességek
ményesebb oktató-nevelő munka érdekében
folyamatos továbbképzéseken veszünk részt.
Nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink idegennyelv-oktatására. Már a 3. osztálytól kezdődően tanítjuk az angol nyelvet, jól tudjuk, hogy a
jövőben való érvényesülés egyik alapfeltétele
az idegen nyelv ismerete. Második osztálytól
informatikát is tanulnak tanulóink. Informatikatermünk csodálatosan felszerelt, minden számítógépen internet hozzáférés van.
Az iskola összes tantermében interaktív tábla
van, amely emeli az oktatás színvonalát. Szívesen használjuk az informatikai eszközöket, melyek új lehetőségeket nyitnak meg a
pedagógusok és a gyerekek számára is.
Kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozás
mellett, a lassabban érő, részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával is.
Éppen azért, mert különböző adottságú gyerekekkel dolgozunk, differenciált, egyénre szabott

rejlenek, csak meg kell adni nekik a lehetőséget
a kibontakozásra.
Iskolai hagyományaink
Az évek alatt komoly hagyományok alakultak ki
iskolánkban, melyeket ápolásuk mellett újabbakkal igyekszünk bővíteni.
• Tanévnyitó – szentmisével kezdődött, mint
minden évben és tanévnyitó ünnepséggel-műsorral folytatódott az iskola tornatermében.
• Halloween az iskolában – rendhagyó tanítási
órák (matematika, angol nyelv, képzőműveszeti
nevelés, testnevelés) – ilyen jellegű feladatokat
oldottak meg ill. készítettek a gyerekek – tököt
faragtak. A tanítási órák után pedig érdekes
versenyeken vehettek részt a gyerekek, ahol
nagyon jól szórakoztak.
• Mikulás – a gyerekek versekkel, dalokkal várták a kedves, „öreg” Mikulást. A gyermekszemek felcsillantak és izgatottan várták a
puttonyból előkerülő csomagokat, amit a helyi
önkormányzat ajándékozott a gyerekeknek.
• Karácsonyi műsor – A szeretet ünnepe címmel – verses-táncos összeállítás.
• Megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról
• Farsangi karnevál – Nagy meglepetések, versenyek, kitűnő hangulat jellemezte. Minden jelmezbe öltözött gyerek csokoládét kapott,
szintén az önkormányzat jóvoltából.
• Megemlékezés március 15-én az 1848-as
forradalomra – kultúrműsorral, koszorúzással
a templom előtti kopjafánál.
• A költészet napja – április 11 – mindenki (diák, pedagógus) elmondta legkedvesebb versét.
• Beíratkozás az 1. osztályba – ünnepi műsorral egybekötve
• A Föld napja – különféle foglalkozások, keresztrejtvények, csapatversenyek stb.
• Anyák napi műsor – az édesanyákat köszöntöttük: versekkel, dalokkal, tánccal és saját készítésű ajándékokkal ajándékozták meg az
anyukákat a gyerekek, kézműves foglalkozással zárult a nap, ahol anya és gyermek közösen
készítették el a szebbnél szebb szívecskéket.
• Sportnap – A sportversenyeket követte a játék: focizás, kötélhúzás, ugrálókötelezés.
• Gyermeknap – Gazdag műsor jellemezte az
idei Gyermeknapot. Most az óvodások hívtak
meg bennünket. Az óvodában ünnepeltünk.
Öröm volt nézni, a gyermekek közös játékát.

Mint minden évben, most is kaptak a gyerekek
(óvodás, iskolás) édességcsomagot, amit a
legtöbben azonnal el is fogyasztottak.
• Tanévzáró ünnepség – tanévzáró műsorral,
ballagással egybekötve búcsúztak el a diákok
és a pedagógusok a 2015/2016-os tanévtől.
Ez a tanév igen gazdag volt szórakoztató programokban is:
• A fukar gazdasszony és a csalafinta szolga
– népmese – a Hódmezővásárhelyi Gyeremekszínház előadása
• A kiskakas gyémánt félkrajcárja – Mács Katalin drámapedagógus előadásában
• Hófehérke és a hét törpe – mese – Mács Katalin drámapedagógus előadásában
• Levél a Mikulásnak- meseelőadás – az óvodásokkal
• Táncház – a tornateremben az óvodásokkal
együtt
• Kézműves foglalkozások:
• Őszi kiállítás a tanulók munkáiból
• Karácsonyi ünnepváró – a gyerekek karácsonyi díszeket készítettek a napköziben, a végén
pedig felöltöztették közösen a karácsonyfát.
• Húsvéti ünnepváró – tojásfestés, origami stb.
A meseelőadásokra általában meghívtuk az
óvodásokat is, mert jó a kapcsolat a két intézmény között.
A kisiskola valóban egy szeretetteljes, családias hangulatú intézmény. A sikeres tehetséggondozás eredményeként számos tanuló részt
vett feladatmegoldó versenyeken, vers és prózamondó versenyeken. Vizuális tehetségüket
rajzpályázatokon kamatoztathatták, a testi kultúra ápolására a sport- és táncversenyek adtak
lehetőséget. Rendszeresen részt veszünk:
a Feled polgármesterének a serlegéért – szórakoztató sportversenyen Feleden,
Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó
Versenyen – Balog Chiara a járási fordulón Rimaszombatban bronzsávos minősítést
szerzett.
Ebben az évben volt egy komplex ellenőrzésünk az Állami Tanfelügyelőségtől.. Mindent
rendben találtak (az iskola irányítása, pedagógiai dokumentáció, tanítási órák ellenőrzése,
tanítási módszerek, az oktatás színvonala, informatikai eszközök használata a tanítási órákon (interaktív tábla), az iskola felszereltsége),
pedig a jelenlegi követelményrendszernek igen
nehéz megfelelni. Nagyon jó értékelést kaptunk
– országos átlagon felüli – sőt még dicséretet
is, ami nagyon jól esett. Mondhatom, hogy sikerélményben volt részünk.
Nyitott iskolának mondjuk magunkat,
hiszen hozzánk bármikor bejöhetnek a szülők,
szinte mindennapi kapcsolatban vagyunk velünk. Jól tudjuk, hogy együtt kell dolgoznunk,
nekünk pedagógusoknak és szülőknek a gyermekekért.
Célunk, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, tudásban, élményekben és
sikerekben gazdagodjanak, aktív résztvevői
legyenek az iskola életének.
Mgr. Bozó Erika,
iskolaigazgató
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Ovivilág

Az óvoda az első olyan intézmény a gyermekek életében, ahol másokhoz
alkalmazkodva, bizonyos szabályok között kell létezniük a gyermekeknek.
Óvodánk célja, hogy megteremtsük a gyermekek számára azt a családias
és biztonságos légkört és helyet, melyben fejlődik értelmi szintjük, új tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek, formálódik személyiségük, ahol
jó az együttműködés és a kommunikáció a szülők és az óvoda között.
Óvodánkat a 2015/2016-os tanévben 19 kisgyermek látogatta, 3-tól 6 éves korig. Az oktatói-nevelői munka magyar nyelven folyt, ez
mellett természetesen a szlovák nyelvvel is folyamatosan ismertettük a gyermekeket. Szeptembertől január végéig az óvoda félnaposként
üzemelt. 2016 február 1.-től a szülők és az
óvodavezető kérésére a polgármester és képviselő-testület jóváhagyásával az intézmény
egész napossá vált.

Az
év folyamán a kisgyermekek mindennapjait a
játékos tevékenységeken kívül számos olyan
programmal, rendezvénnyel gazdagítottuk,
melybe bevontuk a szülőket is. Októberben
megrendeztük az őszi játszóházat, mely a Tökparti nevet kapta. Gyermek és szülő együtt faragták ki az ötletesebbnél ötletesebb
töklámpásokat és készítették el az őszi színekben pompázó mécsestartókat. Decemberben
közös mézeskalács sütésre szenteltünk egy
napot,és a karácsony ünnepi műsort is nagy
siker aratta. Február elején óvodásaink farsangi jelmezben, vidám hangulatban búcsúztatták a telet. A tavaszváró játszóházat a VIA
NOVA ifjúsági szervezettel és az alapiskolával
karöltve szerveztük meg a helyi kultúrházban.
Májusban köszöntöttük az édesanyákat és
nagymamákat. Június a gyermekekről és az
édesapákról szólt. Első alkalommal rendeztük
meg az apák napját, amelyen a köszöntők
után az apukák és csemetéik különböző sportversenyekben mérték össze ügyességüket, a
napot szalonna és kolbászsütéssel zártuk. Június utolsó napján ünnepélyes keretek között
elballagott az üt nagycsoportos óvodás. A közös, családias jellegű, kötetlen és jó hangulatú

programokat még sokáig emlegették ovisaink.
Balogfalva községet és az óvodát képviselték
óvodásaink a Polgármester serlege című
sportversenyen és a Napocska nevet viselő
gyermekfesztiválon Feleden, tavasszal
az
Almágyban megrendezett szavalóversenyen
aratott nagy sikert három kisóvodásunk. A helyi alapiskolában számtalan mesedélelőttön
vettünk részt, amit ezúton is köszönünk.
Azt hiszem, az elmúlt iskolai évben nem unat-

koztak az óvodába járó gyerkőcök. Mint az
óvoda vezetője, a jövőben is mindent megteszek azért, hogy a gyermekek örömmel járjanak óvodánkba és egészségesen fejlődjön
értelmi, érzelmi és testi szintjük.
Mihályi Zsuzsanna,
igazgatónő
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Szabadtéri fitneszközpont épült a játszótéren
Több tíz ember szorgoskodott az embert próbáló hőség ellenére tavaly nyáron a balogfalai játszótéren, ahol szabadtéri fitneszközpont
kiépítésén dolgoztak. A támogatást alapítványi- és szponzorpénzekből szerezték, s ahogy a projekt ötletgazdája, Mihályi Péter elárulta,
elsődleges céljuk az volt, hogy a sportolási és kikapcsolódási lehetőségen túl közösségi életet teremtsenek a községben. A létesítményt még
a tavalyi főzőversenyen vehették birtokukba az érdeklődők, amelyet egyébként az idén is nagy sikerrel rendeztek meg.
„
Falunkban évtizedek óta nem történt szinte
semmi, s most adatott egy lehetőség, hogy az
Orange Alapítvány segítségével a falu szépítésére pénzt szerezzünk” – mesélt a kezdeményezésről Mihályi Péter ötletgazda. A
pályázatot lánya, Barbara írta, 553 pályázó közül választották ki az öt legjobbat, s maguk
sem akarták elhinni, hogy a balogfalai pályázat
is a legjobbak közé került, s 2 000 eurós támogatást kaptak. A játszótér egyik sarkában hat
gép telepítésével szabadtéri fitneszközpontot
létesítettek, amelyet mindenki ingyen használhat majd. A tervet több helybéli vállalkozó is támogatta, de például Auxt Ferenc megyei
képviselő is hozzájárult a költségekhez. S aki
pénzzel nem tudott, az az építkezés során segített. A férfiak a terepet igazították, a gépeket telepítették, az asszonyok sütöttek-főztek, s még
a helyi prímás, Botos Béla Bumbi is elhúzta a
nótájukat. A fitneszközpontot végül augusztus
15-én, a harmadik alkalommal megrendezett
főzőversenyen adták át, amelyen húsz csapat
indult. A Purt és a község támogatásával elkészült az új, szabadtéri mellékhelyiség is a játszótéren, sőt ősszel a játszótéren és a
sportpálya területén található lócákat is lefestették.
A főzőverseny az idén sem maradt el, annak
szervezésébe a helyi tűzoltóegylet és Csemadok alapszervezet is bekapcsolódott. Az idén
hszintén húsz csapat indult, s 2016-ban is két

me
llett számtalan kísérőrendezvény is várta a játszótérre kilátogatókat, nagy sikert aratott a ragyolci Kangoo Jumps aerobic csapata, ahogy a
tűzoltó bemutató is, amely keretén belül a gernyőpusztai és ajnácskői tűzoltók közösen szórakoztatták
az
elsősorban
legifjabb
közönséget, akik úsztak a habban, de szalmabálákat is oltottak. Még egy rendőrautó és egy
mentőkocsi is biztosította a rendet, sőt az idén
sem maradt el a kamionhúzás, ahogy volt fafaragó és művészi kovács, akik a Letavyról ruccantak le, lehetett Miskei Csaba segítségével
lovagolni, fellépett a rimakokavai Romano Luludi tánccsoport is Janka Sendreiová vezetésével. Nem maradhatott ki az idei programból
sem Botos Béla Bumbi és édesapja, akik Martin
Horváth prímás társaságában húzták el az
ebédelők nótáját. Őket a serkei Lichtmanneg-

kategóriában hirdették meg a versenyt, mégpedig a levesek és a húsételek kategóriájában. A
legtöbben természetesen hazai színekben indultak (szervezetek, baráti társaságok), de szép
számmal érkeztek a régióból, míg a legmesszebbről érkezett versenyző Arizónából érkezett, aki chilis babot főzött. Ezt kóstolta meg
először Auxt Ferenc megyei képviselő, aki a
kezdetektől fogja lelkes támogatója a rendezvénynek. Nem kocakóstolók, hanem profi szakácsok kóstolják az étkeket, így Bohó Béla,
Anna Čemanová, Asztalos József (aki eddig
mindegyik évfolyamon részt vett) és Jaroslav
Cerovský. A zsűri a levesek kategóriájában a
Purt helyi szervezetének csapatát, míg a húsételek kategóriájában a helyi Fürtöcskék
asszonykórus csapatát díjazta. Előbbiek gulyáslevest, utóbbiak magyaros pörköltet készítettek. Ahogy már megszokhattuk, a főzés ger Tibor nótaénekes követte Pólos Anikó kíséretében,
Ajnácskőről
Kunya
Gyula
szórakoztatta gitárjátékával a közönséget, később csatlakozott hozzá Pál Péter és Pál Dénes is, s a napot, ahogy tavaly is, a Ramses
Október 29-én már második alkalommal került megrendezésre Balogfalán a helyi Nova ICS együttes kétórás koncertje zárta.
szervezésében a Kísértet party, amelyre mindegy nyolcvanan voltak kíváncsiak. A nap végén
jdj, fotó: a szervezők és a szerző
gyertyagyújtással az elődök előtt is tisztelegtek.

Kísértetpartit rendezett a Via Nova ICs

Évek óta zajlik a vita, Halottak napja vagy Halloween? Tény, az angolszász országokban honos kelta eredetű ünnep egyre nagyobb teret
hódít tájainkon is. Van, akik kézzel-lábbal tiltakoznak ellene, de egyre többen vannak, akik
mindkét ünnepet elfogadják, s úgy gondolják,
azok békésen megférhetnek egymás mellett.
Balogfalán második alkalommal kerítettek sort
a Halloween megünneplésére, s azon a legkisebbek mellett kamaszok, sőt idősebb korúak
is szép számmal megjelentek. A szervezők
gazdag programmal várták az érdeklődőket,
kézműves-foglalkozások (őszi díszek, rajzok)

mellett versenyek egész sorában (sikító és böfögő verseny, múmia- és tökkészítés) mérettethették meg magukat a fiatalok – mondta el
portálunknak Szabó Bozó Ildikó főszervező, aki
kiemelte, hogy a szervezet tagjai egy csapatként dolgoztak, ugyanis Balogfalán rendkívül
nagy szükség van a közösségépítésre, s minden rendezvény nagyon fontos, amely ezt a nemes célt szolgálja.
A legnagyobb sikert az ún. zabaverseny aratta,
amelynek lényege, hogy ki tudja a legtöbb pillecukrot a szájába gyömöszölni. A győzelemhez
21 pillecukor kellett. A versenyek végén gyermekdiszkó következett, ahol megválasztották a
legügyesebb táncos kísérteteket, míg a legkisebbek közül az alkalmi zsűri a legszebb gyermekrajzokat díjazta. A Via Nova lányai
sütöttek-főztek a jeles napra, ezzel járultak
hozzá a kísértetparti sikeréhez.
A rendezvény végén a résztvevők gyertyát
gyújtottak Nepomuki Szent János szobránál,
így is tisztelegve az elődök emléke előtt.

Asztelitenisz-bajnokságot
szervezett a sportklub

Amatőr asztalitenisz bajnokságot rendezett
január 30-án a Balogfalai Sportklub a Via
Nova ICS helyi szervezete. A versenyre 21 játékos nevezett be, s a helyi fiatalok mellett
távolabbi településekről is érkeztek versenyzők.
A versenyt a korláti Tankina Patrik nyerte a helyi színeket képviselő Knapp Tamás és a rimazaluzsányi Marek Potocký előtt.
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Újjáalakult a tűzoltószervezet
Több évi kihagyás után újjáalakult Balogfalán az önkéntes tűzoltószervezet. Az első lépésekről
és a szervezet terveiről Mihályi Péter elnökkel beszélgettünk.

- Mik voltak az első lépések?
- Több mint egy évtizedes kihagyás után újra kinyíltak a tűzoltó szertár ajtói. Választási ígéreteim között (Mihályi Péter indult a polgármesteri
posztért – a szerk. megjegyzése) az is szerepelt, hogy újraélesztjük a balogfali önkéntes tűzoltó szervezetet. Nagy segítség volt ebben a
képviselők támogatása és a járási önkéntes tűzoltószervezet igazgatónőjének, ing. Jozefína
Očenášovának a buzdítása. 2015 októberében
az alakuló gyűlésen vállaltam, hogy vezetni fogom a szervezetet. Az egyes beosztásokra is elfoglaltak helyüket a falujukért tenni vágyó
fiatalok. Az önkéntes tűzoltó szervezet a belügyminisztérium hatásköre alá tartozik, ezért az aktív tagoknak meg kell felelniük bizonyos
feltételeknek, mint kiváló egészségi állapot és
alapkiképzésen kell reszt venni. Alakuló gyűlésünk után megkérvényeztük a 2016-os évre a
700 eurós állami támogatást, amit meg is kaptunk, és felhasználtuk az iskolázás költségeinek
terítésére és az eszköztár felújítására. Márciusban öt tagunk sikeresen elvégzett egy négynapos alapkiképzést, amivel eleget tettünk annak a
feltételnek, hogy szervezetünket is besorolhassák a szervezet aktív tagjai közé. Ezzel egy időben megkérvényeztünk egy új tűzoltóautót is. Ez
év november elején reszt vettem parancsnoki
kiképzésen is.
- Mennyiben számíthatott az új vezetés az elődök munkájára, s mit örökölt tőlük, gondolok
például az eszköztárra? Voltatok-e már éles
bevetésen?
- Az új szervezet a régire alapozta a működését,
nagy örömmel fogadtuk a régi szervezet tagjainak a tanácsait, ötleteit és tapasztalatait. A tűzoltószertár az akkori kornak megfelelően fel van
szerelve tömlőkkel, fecskendőkkel, stb., de ezek
a szigorú uniós szabványoknak már nem felelnek meg, úgyhogy az állami támogatásból fokozatosan fel fogjuk újítani az eszközöket,
kellékeket, munkavédelmi felszerelést. Van egy
ZIL 31-es típusú tűzoltó autónk, ami sajnos mar

kiöregedett, bevetésre használhatatlan, de kiváló állapotban lévő múzeumi darab. Éles bevetésen addig nem vehettünk részt, míg az aktív
tagok meg nem szerezték a szükséges ismereteket az alap- és parancsnoki kiképzésen. Ezeket a szabályzat szigorúan veszi, nem
engedhetünk bevetésre kellő iskolázás nélkül
senkit.
- Mivel telt el a 2016-os alapozó év, hogy sikerült a tagság és az eszköztár felfrissítése?
- Szervezetünk aktívan bekapcsolódott a 2016os évben a falu közösségi életébe, megszerveztük a májusi tábortüzet, augusztusban a Csemadokkal
karöltve
a
negyedik
balogfali
főzőversenyt, ahol bemutatót tartott Ajnácskő
és Gernyőpuszta (Bottovo) tűzoltó csapata..
A parancsnoki kiképzésen Marek Laššák, a rimaszombati hivatásos tűzoltók igazgatója elmondta, hogy neki nem az a jó önkéntes tűzoltó
szervezet, amelyik a legtöbb bált szervezi vagy
a legtöbb kupát nyeri a versenyen, hanem olyan
szervezetekkel szeretne együttműködni, amelyekre számíthat tűz, árvíz vagy bármilyen katasztrófa eseten, és mi azon leszünk, hogy
számíthassanak ránk községünk és a környező
falvak lakosai, hogy biztonságban érezhessek
magukat.
- Mivel lenne elégedett a tűzoltó egylet a
2017-es esztendő végén?
- A 2017-es terveink közé tartozik, hogy újabb 45 embert küldhessünk el az alapkiképzésre, a
2017-es 700 eurós állami támogatásból tűzálló
munkaruhákat, árvízvédelmi eszközöket venni, a
2017 januárjában megszervezésre kerülő évzáró gyűlésen megbeszéljük a teendőket, ha lesz
kedvük a fiataloknak, akkor részt veszünk tűzoltóversenyeken, de szervezetünk elsőrendű célja
az élet- és vagyon mentése katasztrófa esetén.
De szeretnénk a tűzoltószertárt rendbe tenni
önerőből, erre kértünk támogatást a képviselőtestülettől.
jdj

Gazdag év
a Via Nova
ICs mögött
A Balogfalai Via Nova mintegy 10 éve
alakult meg. A 2015-ös évben kisebbnagyobb változásokon ment keresztül,
de ez sem tántorított el bennünket és
tettük a dolgunkat. Fontosnak tartjuk,
hogy mi fiatalok is teret kapjunk a falu
kulturális és társadalmi életében, ezért
vettük ki a részünket megannyi rendezvényből.
Januárban segédkeztünk a helyi sport
szervezet által rendezett asztalitenisz
bajnokságon. Februárban Szerelmes-jelmezes címmel bált rendeztünk, ami szintén
nagyon
jól
sikerült.
Hagyományteremtő szándékkal immár
második alkalommal rendeztük meg Tavaszváró elnevezésű rendezvényünket,
ahol a Csemadok helyi szervezete és az
iskola és óvoda pedagógusai is segédkeztek. Május és júniusi hónapokban a
szervezet fiú tagjai kerültek előtérbe,
mert részt vettek a Felvidéki Labdarúgó
Bajnokságon, amelyet az országos Via
Nova szervezett. Ez év júliusában a
sportszervezettel karöltve sportnapot
tartottunk, amely a vártnál is jobban sikerült. Ebben a hónapban még részt vettünk egy csapatépítő táborban, a
gyönyörű Zbojskán. Augusztusban beneveztünk a Balogfalai Főzőversenybe,
amelyen bár nem nyertünk, de egy csodás napot tölthettünk el barátainkkal. Október
végén
második
alkalommal
rendeztük meg Kísértetpartinkat, ahová
mintegy 80 kis kísértet látogatott el,
melynek végén megemlékeztünk halottainkról. Novemberben második alkalommal voltunk Zbojskán csapatépítő
táborban, ahol megbeszéltük további terveinket. Most decemberben részt veszünk
a
Karácsonyi
hangulatban
elnevezésű rendezvényen, hisz mi díszítjük fel a karácsonyfát és a termet a gyerekek örömére. December 25.-én István
bált rendezünk, ahová mindenkit nagy
szeretettel várunk. A mi szervezetünk egy
emberként dolgozik azon, hogy a falu kulturális és társadalmi élete fellendüljön.
Hisszük, hogy szeretettel és összefogással nincs akadály, bármit elérhetünk. Végül egy gondolat: „Az a feladatunk, hogy
segítsük és támogassuk, nem pedig,
hogy elítéljük egymást.” (Danielle Steel).
Szabó B. Ildikó
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*Az elmúlt két esztendőben számos fellépést tudhatnak muguk mögött
a Főnix tánccsoportjai.

Csapatot épít a sportklub
* Az idén is számos fellépést bonyolított le a Ramses zenekar, amelynek
tagjai: Kovács Norbert (ének, gitár), Lőrincz László (szólógitár), Pál Péter
(dob), Kovács Tamás (billentyűs hangszerek), Szó Tamás (basszusgitár). Az ajnácskői-balogfalai zenekarhoz idén nyáron új gitáros csatlakozott, a korláti Lőrincz László személyében. 2015-ben és 2016-ban is
számos fellépésük volt környékbeli rendezvényeken, augusztusban a
Beatrice előzenekaraként játszhattak a füleki VárLak fesztiválon. A Ramses fő irányvonala továbbra is a dallamos rockzene, ismert és kevésbé
ismert slágerek átdolgozása. Legközelebb december 23-án, az ajnácskői karácsonyi bulin találkozhat velük a közönség.
Bővebben: https://www.facebook.com/RamsesZenekar

*2015-ben a községünk adott otthont a Gömöri Magyarok Kulturális
Ünnepségének.

Micsuda András
tájképei elé
Micsuda András gömöri gyökerekkel rendelkezik (anyai ágon balogfalai), Fülekhez kötik
a mindennapjai, első csoportos (Nők a tájban), majd első önálló kiállítását is Rimaszombatban, a Városháza Galériájában
követte el Szülőföldem címmel.
Ez a kiállítása látható most egy napig Balogfalán is, amelynek anyaga
Gömörben és Nógrádban készült, s amíg sokan a tengerentúl és más
egzotikus helyeken keresik a szépet, Micsuda bebizonyítja nekünk,
hogy a szépért nem kell több ezer kilométert utaznunk, elég kerékpárra
pattanni (de akár gyalogosan is), s ha van elég türelmünk, akkor magunk is részesei lehetünk a varázsnak.

Az újjáalakult sportszervezet a 2016-os évet a feledi teremfocitornával és az asztalitenisz bajnoksággal kezdte, amelyen nem csak balogfaliak vettek részt, hanem a környező falvakból is voltak jelentkezők.

Mivel nagy sikere volt az akciónak, a 2017-es évet is ilyen hangulatban
szeretnénk
megkezdeni. A jobb időjárás beköszöntével egy lelkes kis csapat
kezdte meg csiszolni focitudását a helyi sportpályán. Edzések
sorozatára került sor, és az itt
szerzett tapasztalatokat a Felvidéki Labdarúgó Bajnokságon,
majd a júliusban megrendezett
sportnapon próbálták kamatoztatni. Ezen a sportnapon nem
csak a focikedvelőknek kedveskedtünk, hanem színes programmal vártuk a gyerekeket is, hisz a
Füleki farkasok íjászcsapat műsorát nézhették meg, majd kipróbálhatták magát az íjászkodást
is. Szervezetünk részt vett az augusztusban megrendezett főzőversenyen is, ahol alelnökünk
speciális receptjével, az úgynevezett „Parasztos C vitamin”-nal
próbáltuk lenyűgözni a zsűrit.
Nyerni nem nyertünk, de leg-

alább jóllaktunk. Az edzések a
rossz időjárás beköszöntéig zajlottak, amiket megnehezített a
helyi sportpálya felszereltsége.
Ezen javítva szervezetünk a község támogatásával a költségvetésben megszavazott összegből
minifocira, valamint edzésekre
alkalmas kapukat biztosított be.
A maradék összeget a sportpálya elkerítésének részleges felújításához szükséges anyagokra
fordítottuk. Magát a felújítást a
2017-es év tavaszára terveztük
be.
Szervezetünk célja nem csak a
fiatalok, hanem minden korosztály megmozgatása, hisz ahogy
mondás tartja, „ép testben ép lélek”. A sport közösséget épít,
tiszteletre és küzdésre tanít.
A sport a legjobb tanár, mert
megtanít becsületesen győzni,
vagy emelt fővel veszíteni.
Szabó Gábor

