
BALOGFALAI HÍRMONDÓ
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2009 július, IX. évfolyam, I–II. szám, megjelenik félévente ára: 0,33    (10 Sk)   

A Balogfalai Hírmondó, az Ön-
kormányzat és a Csemadok Alap-
szervezet lapja, immár tizenne-
gyedszer jelenik meg és informálja
a polgárokat a község gazdasági
és kulturális életéről, valamint az
Önkormányzat munkájáról.

A választási időszak harmadik
évében vagyunk, sajnos továbbra
sem kecsegtető helyzetben. Az inf-
rastruktúra fejlesztésének mérlege
továbbra is inkább északi irányba
billen, a délvidéki települések pá-
lyázatai egy-két esetet kivéve
mintha mellőzve lennének. Ehhez
járul még a gazdasági válság,
melynek hatása minden szférában
érződik. Sajnos az önkormányzat-
oknál is át kell értékelni már az el-
fogadott költségvetést és takaré-
kossági intézkedéseket kell foga-
natosítani.

A gazdasági válság községünket
sem kímélte, hisz éppen a napok-
ban jutott tudomásunkra, hogy a
költségvetésünket a minisztérium
elég merészen megnyirbálta. Az év
elején a 2009-es évre prognoszti-
zált 178 423 euró  helyett éppen a
napokban közzétett szétírás  már
csak 149 074 eurót mutat, ami nem
kis különbség, pontosan 29 359
euró, azaz 884 469,- Sk, vagyis a
2009-es évben ennyivel kell keve-
sebből gazdálkodnunk. 

Ezt a helyzetet bonyolítja még a
rendszeres havi hiteltörlesztés, me-
lyet az Önkormányzat még a
2006-os évben vett fel a mellékut-
cák javítására tizenöt éves lejárat-
tal. A 3,7 millió korona hitelből
2008 végéig törlesztettünk 506
400,- Sk-t, az elkövetkező 13 évre

még hátravan 3.193.600,- Sk, va-
gyis 106 008 euró és még a kamat.

A leírtak ellenére tovább folytat-
juk az Európai Szociális Alap támo-
gatásával az ösztönző tevékenysé-
get, melybe 41 munkanélkülit lehe-
tett bevonni. Ezenkívül kisebb köz-
ségi szolgáltatások keretében még
további 40 munkanélkülit bevonva
faluszépítő munkát végzünk. A két
csoport között a különbség annyi,
hogy a kisebb községi szolgáltatá-
sokat az állam nem támogatja, így a
munkaeszközöket községi keretből
kell biztosítani. Mind a két csoport-
nak heti 10 órát kell ledolgoznia.

Tavaly ősszel és az idén tavasz-

szal felújításra került a sportszer-
vezet öltözője, valamint az elmúlt
hónapban a tűzoltószertár épüle-
te. E két épület rendbetételével
minden községi tulajdonban levő
ingatlant felújítottunk.

Új internetes portálja van közsé-
günknek, melyet a www.blhov-
ce.sk címen lehet elérni. A portált
pályázat útján tavaly ősszel a Szü-
lőföld Alap támogatásával a Szö-
vetség a Közös Célokért támogatta
100 ezer forinttal.

Ez év júniuásában zajlott le a pá-
lyázati kiírás az iskola és óvoda igaz-
gatói székének a betöltésére. Mind a
két intézményben az iskola ill. óvo-

datanács további 5 évre bizalomban
részesítette a jelenlegi igazgatókat.

Ebben a hónapban beadtunk
egy uniós pályázatot a kultúrház
épületének a felújítására. A pályá-
zat egy teljesen felújított modern
kultúrházat képzel el, benti illem-
hellyel, internetes helyiséggel, vala-
mint elszállásolási lehetőséggel.

A pályázat elbírálására az ősz
folyamán kerül sor.

Balogfala Önkormányzata 2009.
július 25-én a hagyományt folytat-
va, de egy kicsit másképp, immár
kilendcedszer rendezi meg a falu-
napot gazdag programmal. Ezen a
falunapon vendégünk lesz testvér-
településünk, Borsodszentgyörgy
polgármestere és Önkormányzata.
A testvértelepülés polgármestere
tiszteletbeli polgár díjban részesül.
Ezen a falunapon nem lesz utca-
bál, mivel már rendszeressé váltak
a verekedések az utcabálon, vala-
mint a tavalyi évben történtek vé-
gett, amikor az késelésbe, szurká-
lásba torkollott.

Végezetül engedjék meg, hogy
Balogfala minden polgárának jó
egészséget, a falunapi rendezvé-
nyekhez pedig kellemes szórako-
zást kívánjak.

Csörnök György
polgármester

Falunap 2009 – gondolatok a község életéből

Az idén került felújításra a tűzoltószertár és a sportöltöző

9.00 Ügyességi versenyek gyermekeknek a helyi sportpályán
10.00 Barátságos labdarúgó mérkőzés Tajti csapatával
14.00 Fogadás az óvodában
16.00 Ünnepi szentmise
17.30 Szabadtéri kultúrműsor – Csemadok, iskolások, óvodások,

Fürtöcskék asszonykórus, Kovács Tamás és Kovács Norbert
19.00 Forgács Gábor budapesti humorista műsora a község főterén
21.30 Tűzijáték

€ 
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Meghaltak

Tóth Matild, Petik János, Bohó Gábor,
Mihályi Tibor, Balogh Katalin, Mihályi Árpád,
Balog Éva, Mihályi Anna, Seres Magda, 
Balog Irén, Szabó Mária, Molnár Mária, 
Mihali Anna, Balog Ernő, Antal László,
Veres Zoltán, Jeges Erzsébet, Tóth József,
Dósa József.

Választások eredményei

Köztársasági elnökválasztás – 1. forduló:
A választásra jogosultak száma 607
A választáson résztvevők száma 197
Érvényes szavazatok száma 194 (32,45 %)
Dagmara Bollová – 2, Ivan Gašparovič – 24, Zuzana
Martináková – 4, Milan Melník – 0, František
Mikloško – 4, Iveta Radičová – 160

Köztársasági elnökválasztás – 2. forduló:
A választásra jogosultak száma 608
A választáson résztvevők száma 345
Érvényes szavazatok száma 340 (56,74 %)
Ivan Gašparovič – 28 (8,23 %), 
Iveta Radičová – 312 (91,76 %)

Európai parlamenti választás: 
A választásra jogosultak száma 608
A választáson résztvevők száma 142
Érvényes szavazatok száma 139 (23 %)
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko –
3, Sloboda a Solidarita – 1, SMER – sociálna demokra-
cia – 11, Strana zelených – 1, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – 5, MISIA 21 – 1, Magyar Koalíció
Pártja – 108 (77,69 %), Komunistická strana Slo-
venska – 4, Slovenská národná strana – 4, Slobodné
Fórum – 1.

Tragikus baleset Balogfala 
és Ajnácskő között

Rimaszombat és Ajnácskő között három vasúti
sorompó is található, köztük az egyik gyakori bal-
esetek színhelye, ahol az elmúlt évtizedekben
több tragikus, halálos kimenetelű baleset is tör-
tént. Legutóbb december 9-én hajtott a félpályás
sorompó és a figyelmeztető fény ellenére a sínek-
re egy losonci rendszámú személygépkocsi,

amely összeütközött az Ajnácskő felől közlekedő,
szenet szállító tehervonattal. A gépkocsi vezetője
a helyszínen életét vesztette. A baleset miatt a
Feled-Fülek vasúti fővonalon több mint négy órán
át szünetelt a forgalom, sőt a közúti közlekedést is
kénytelenek voltak elterelni.

A feledi rendőrkapitányság új vezetője, Jozef
Slanina tájékoztatása szerint 2008-ban Balogfalán
9 bűncselekményt és 24 kihágást jegyeztek fel,
amely öttel ill. hárommal kevesebb, mint az azt
megelőző esztendőben.  

Már több mint 20 100 látogató

Balogfala új internetes honlapja 2008. októbe-
rétől működik. A község pályázat útján a Szülő-
föld Alap – Szövetség a Közös Célokért támogatá-
sával 100 ezer Ft-t nyert erre a célra. A honlapot a

Besztercebányai CassoviaBooks &CBS cég készí-
tette, és a www.blhovce.sk címen érhető el. Tavaly
októbertől már több mint 20 100 látogatója volt
honlapunknak. Az alapinformációk mellett a köz-
ség történelméről és jelenéről, az önkormányzat,
iskola és óvoda, szervezetek munkájáról tájéko-
zódhat az érdeklődő magyar és szlovák nyelven,
valamint alapinformációkat tudhat meg angolul
és németül. Gazdag fotógaléria, statisztikai ada-
tok községünkről, helybéli vállalkozók, testvérte-
lepülés, térkép és  vendégkönyv szerepel a tarta-
lomban, de szavazatukkal értékelhetik is honla-
punkat. Friss és aktuális információkat találhat-
nak a helyi közlemények részben (itt jelennek
meg a község által kiírt pályázatok). A Balogfalai
Hírmondó a 2007-es évtől PDF formátumban is
letölthető a honlapról. Honlapunkat folyamato-
san frissítjük. Csörnök György

Balogfalvaiak Klubja az iwiw-en

A legismertebb magyar levelezési és társalgási
honlapon újjáalakult a Balogfalvaiak Klubja, aho-
vá várjuk mindazok jelentkezését, akik valami-
lyen szállal kötődnek községünkhöz. Az oldal az
alábbi címen érhető el: www.iwiw.hu – Balogfal-

vaiak Klubja. Köz-
ségünkről rend-
szeresen informá-
lódhat a Gömöri
Hírlap hasábjairól
is, amely Pál Csilla
Wapej boltjában is
megvásárolható. 

A mi házunk, a mi utcánk...

A Nógrád-Novohrad Geopark fotóversenyt
hirdet A mi házunk, a mi utcánk... címmel a
Novohrad-Nógrád Geopark településeinek leg-
szebb utcája, háza, udvara és tere cím elnyerése
céljából. 2009. szeptember 30.-ig küldhetik be a
jó minőségű képeket postai úton vagy személye-
sen a következő címekre: Z. p. o. Geopark Novo-
hrad – Nógrád, Podhradská 14., 986 01 Fiľakovo,
vagy zuzanapalenikova@ azet.sk (elektronikus
formában). A borítékra írják rá, hogy Fotosúťaž.
Kérik, hogy a beküldött fotók jó minőségű fotó-
papírra legyenek kinyomtatva, elektronikus for-
mában is legyenek elküldve, a képek mérete
min. 9x15 cm legyen, a nyomtattott fotó hátán le-
gyen feltüntetve az alkotó, valamint a település
neve, ahol a fotó készült. 

További infók: Páleník Zsuzsanna, Podhradská
14., Fülek, tel: 0917 646 551 vagy a már feljebb kö-
zölt e-mail címen.  

Felhívás

Felhívjuk azon polgárok figyelmét, akik a ba-
logfalai temetőben sírt gondoznak, hogy az ér-
vényes törvények értelmében, valamint az Ön-
kormányzat 2/2007 sz. Rendelete alapján a sír-
helyért bérletet kell fizetni. A bérleti díj egy
szimpla sírhelyért 200 korona (6,64 euró) 15 év-
re. Ezért kérünk mindenkit, hogy minél hama-
rabb jelentkezzen a balogfalai Községi Hivatal-
ban a bérleti szerződés elkészítése végett. Az el-
hunyt adatai és az elhalálozás dátuma szüksé-
ges a szerződés megírásához, ezért mindenki
hozza magával a halotti levelet vagy más ok-
mányt és a bérlő személyazonossági igazolvá-
nyát. Megértésüket és segítőkészségüket előre
is köszönjük.

Csörnök György polgármester

Ünnepélyes tanévnyitó Ajnácskőn

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy idén a
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség ünnepé-
lyes tanévnyitójára Ajnácskőn kerül sor augusz-
tus 29-én, amelyre mindenkit szeretettel várnak.
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A Balogfalai Önkormányzat
és a Csemadok 
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A közelmúltban elhunyt Balog
Ernőt joggal sorolhatjuk a mindez-
idáig kevéssé ismert és kutatott
gömöri cigány mesemondói hagyo-
mány kiemelkedő képviselői közé.
Kizárólag magyar nyelven mondott,
ám a cigány elbeszélő hagyomá-
nyokkal erős kontinuitást mutató
repertoárja gazdag és szerteágazó
anyagot tükröz, egyaránt felölelve a
mesék, mondák, adomák és igaz
történetek kategóriájába sorolható
elbeszélések sokaságát. Jómagam-
nak az elmúlt évek során történt ta-
lálkozásaink alkalmával, a minden
bizonnyal csak részlegesen kiakná-
zott repertoárjának közel 100 da-
rabját sikerült rögzítenem, s így,
bármily közhelyszerű is, az utókor
számára megmentenem. Balog Er-
nő a mesemondás tudományát
nagyapjától és apjától, Balog Ernő
„Náci”-tól sajátította el, de elbeszé-
lései közt megtalálhatók a falubéli
parasztoktól, pásztoroktól hallott
történetek is. 11 éves korában apja
elszegődtette egy falubéli paraszt
gazdához, ahol a ház körüli munká-
kon kívül elsősorban a tehenek őr-
zése volt a fő feladata. Az állatőrzés
során sokat forgolódott a falu öreg
pásztorai között, és nagy előszere-
tettel hallgatta az őszi pásztortüzek
mellett elhangzó történeteiket.
Csakhamar nekik is szemet szúrt a
gyermek érdeklődése, s eleinte el-
tűrték, majd később már szinte
ügyeltek rá, hogy a pásztortűz mel-
lett zajló „felnőtti beszédnek” a ki-
tűnő hallgatónak bizonyuló legény-
ke is részese lehessen. 1944-ben if-
jú leventeként német munkatábor-
ba került. „Üttek, vágtak, rúgtak” –
emlékszik vissza a gyermekfejjel
megélt egyéves kényszermunkára,
mely során több „életre szóló emlé-
ket” szerzett. Azonkívül, hogy egy
kiadós verés alkalmával eltörték a
kezét, tartós izületi- és veseproblé-
mai, illetve operációval sem kikü-
szöbölhető halláskárosodása is en-
nek köszönhető. A szabadulás utá-
ni hazatérés sem volt felhőtlen, hi-
szen „akkor meg má’ az oroszok
vótak itt”, akik úgyszintén munká-
ra fogták a helyi lakosságot. Balog
Ernő az akkor már sokat betegeske-
dő apja helyett vasútépítési munká-
latokon dolgozott. Lehet, hogy ez a
munkavégzés is közrejátszott ab-
ban, hogy a háború elmúltával a
vasútnál helyezkedett el, s 1948-tól
15 éven keresztül itt dolgozott. Éle-

te teljében ismét visszatért a
gyerekkorában már kipróbált
állatőrzéshez, s egészen
nyugdíjba vonulásáig a helyi
szövetkezet pásztoraként, a
szarvasmarhák őrzésével fog-
lalatoskodott. Az utóbbi évek
során a katolikus neveltetésű
Balog Ernő vallási érdeklődé-
se egyre inkább felerősödött:
a vallásgyakorlás, a családi
körben zajló ájtatoskodás,
valamint a vallási témájú ki-
adványok olvasgatása min-
dennapjainak fontos, már-
már meghatározó részele-
mévé vált. Számos elmon-
dott története közül, emlé-
kül, s emlékeztetőül álljon
itt egy folklorisztikai tekin-
tetben is érdekesség számba
menő helynévmagyarázó monda,
mely a sorok között olvasva el-
mondójának lokális kötődéséről,
Balogfala faluközösséghez való
tartozásáról is vall.

„Balogfala nem is itt vót régen.
Ott vót, ahol az erdészház van, ott
bent a réten. De akkor mé’ nem Ba-
logfala vót, hanem Bőtfala (Böjtfa-
la). De az egy éjszaka elsüllyedt
úgy, hogy csak a templom toronnya
vót ki a fődbő’. Vót egy Balog neve-
zetű család, abba’ a Bőtfalába’ a’
vót a leggazdagabb, és ez a Balog a
családjával oda vót Pesten, oszt mi-

kor hazagyött má’ Bőtfala nem vót:
elsüllyedt. Elsüllyedt a templom is!
Harmadnapra débe, tizenkét órára,
a toronynak a keresztje is elsüly-
lyedt. Akik otthon vótak népek, a’
mind elpusztút. Csak az a’ egy csa-
lád maradt me’, mert ők oda vótak
Pesten. Oszt ő épített lakást bent,
itt, ahol az ovoda van-e, oszt úgy
lett aztán a többi ház is, oszt arró’ a
Balog nevű úrró’ nevezték el eztet a
falut, hogy: Balogfala. De azt má’
ott kutatták, de nem tanátak sem-
mit, mivelhogy száz méter mélyre

el van sillyedve, le van men-
ve. Megmondták az öregek,
hogy a harangra kötöttek
láncokot, mer’ csak harmad-
napra süllyedt a harang le.
Valami drága harang vót,
úgyhogy felmentek a torony-
ba, ráfogtak vagy négy ökröt:
nem birták kihúzni. A falu
mai napig ott van a főd alatt:
torony, harang, minden…

[Mit mondtak, miért süly-
lyedt el a falu?]

Hogy mé’ süllyedt el a fa-
lu? Mer’ rossz népek laktak
benne. Templomjok vót, a
pap is járt, de nem kellett a
Jóisten, hanem rossz életet élt
az egész falu. Má’ így mond-
ták, hogy azt a Balog családot
a Jóisten vezérelte, mer’ ezek

jártak a templomba csak, ennek a
családja, meg még vagy három négy
család. A többiek meg ölték, gyil-
kolták egymást. A falunak több
mint a feli – úgy mondta az öreg Ba-
log bácsi –, hogy szarvakot csinátak
magoknak, meg levágták a juhokot,
marhákot, kecskéket, oszt felő-
töztek fekete kecskebőrbe. Kifordí-
tották a szőrt kifele, oszt ruhákot,
kabátokot, nadrágokot csinátak
maguknak: ördögnek csináták saját
magukot! A népnek a feli! Oszt azé’
sillyedt el az egész falu.”

Varga Norbert

Balog Ernő – a mesélő ember

„Apuka nem
halt meg”

Két nappal a temetés után egy ma-
gába roskadt asszony öleli a keresztet
a temetŒben. Rajta: élt 27 évet. Mel-
lette két virgonc, életvidám gyerek ro-
hangál, a fiú most ment iskolába, a
lány óvodába. Apuka nem halt meg,
csak kórházban van, mondja moso-
lyogva, kérdés nélkül a kisfiú, s kis
öntözŒkannájában hozza a vizet a me-
legben gyorsan hervadásnak indult
szekfı alá. Egy fiatalember a szabvá-
nyoknak nem megfelelŒ fúrógépet
használt, a hŒségben, megizzadva lá-
tott munkához, s halálos áramütés ér-
te. Ha bekerült volna a rendŒrségi hí-
rekbe, valószínıleg  ennyit olvashat-
tunk volna az esetrŒl. Az egyik barátja
másnap arról beszél, hogy alig pár
hónapja az mentette meg az életét,
amikor az erdŒben favágás közben

majdnem rázuhant egy fa. Ha Œ nincs,
én most nem élek mondja, s a köny-
nyeit morzsolgatja. De mindennek az
oka a szegénység, teszi hozzá gyor-
san. Ha nem ócska, kimustrált fúrógé-
pet vett volna, amelyet nyugaton már
leselejteztek, akkor még most is... De
amikor csak erre futja. A roma család-
ban nem ez volt az elsŒ tragédia. Az
elhunyt fiatalember az édesapját sem
ismerhette, az ugyanis beúszott a tó-
ba, hogy kihozzon egy pettyes labdát
születendŒ fiának, amikor elkapta az
örvény. Anyjuk késŒbb férjhez ment, s
mind a négy gyerekét példaadóan ne-
velte fel, ahogy példaadóan élt az
egész család. Szegények voltak, de
végtelenül tisztességesen éltek. Em-
beremlékezet óta nem voltak ennyien
temetésen a faluban. A pap hangja
többször is elcsuklott, amikor a bú-
csúbeszédet mondta, de kérges szívı,
sok mindent látott férfiak is sírtak,
amikor a hegedı jajszava mellett le-

eresztették a koporsót. Egy közösség
kapott súlyos sebet, de paradox mó-
don hitet és erŒt is, hogy tovább lép-
jen és újrateremtse önmagát.

Juhász Dósa János, Új Szó

Közel 100 történetet sikerült rögzíteni
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Évzáró gyűlésünkön, ami feb-
ruár első hétvégéjén volt, úgy
ítéltük meg, kielégítő a Csema-
dok alapszervezet munkássága.
De hogy jobb, több és tartalma-
sabb legyen, van még mit mun-
kálkodni rajta.

Az év első rendezvénye janu-
ár 30-án a Farsangi Banyabál
volt. „Tömegnyomor”
nélkül, de azt hiszem, a
jelenlévők épp ezért
kellemesen kiszórakoz-
hatták magukat. Márci-
us 15-én már hagyomá-
nyosan tartottuk meg-
emlékezésünket az
1848-as nemzeti ünne-
pünk alkalmából. A he-
lyi alapiskola tanulóival
és pedagógusaival a
kopjafánál gyűltünk
össze ünnepelni.

Az év első felében az
alapszervezet pályáza-
tot nyújtott be a Kultu-
rális Minisztérium felé,
munkánkat sajnos nem
fogadták el, mondván,
hogy bizonyos dokumentumok
ledásával kicsúsztunk a határ-
időből. A megérzésünk sajnos
az, hogy fonalat vesztettünk a
bürokrácia útvesztőjében. Nem
lankadva a sikertelenségen, újra
megpróbáltuk. Július elején újra
pályáztunk a Szülőföld Alapnál
a Lakodalmas c. projektünk
megvalósításának anyagi fedeze-
tére. Szeretnénk feleleveníteni a

régi lakodalmak hangulatát, elő-
ásni régi szokásokat, népdalo-
kat, hagyományokat. Ebben az
előadásban szerepet kapnának
gyermekek, fiatalok és felnőt-
tek egyaránt. Bízunk benne,
hogy megkapjuk a támogatást,
ami eddig csak az önkormány-
zat irányából érkezett. Köszö-

net érte. A Fürtöcskék népdal-
éneklő csoportunk augusztus
22-ére meghívást kapott a
Gömöri Magyarok Kulturális
Ünnepségére Gesztetére, ami-
nek örömmel teszünk eleget.
Az ősz folyamán más terveink
is vannak, reméljük, sikeresen
megvalósítjuk azokat.

Kovács Judit,
a Csemadok elnöke

Lakodalmasra készül 
a Csemadok 

A Gortva Polgári Társulás
– lehetőségeihez mérten –
dokumentálja Balogfala tör-
ténelmét.

A dokumentumokat –
fényképek, tárgyi emlékek,
jegyzőkönyvek, családfa –
történetek, visszaemlékezé-
sek nevezetes eseményekre –
különböző formában, alka-
lomszerűen közzéteszi.

A Balogfali Hírmondó je-
lenlegi számában egy fény-
képet dokumentálunk abból
az időből, amikor még meg-
volt a templom szószéke. So-

kunk számára ez már csak
emlék, valakinek felfedezés.
A Társulás egyszersmind fel-
hívással fordul mindenkihez,
akinek hasonló – a község
számára is dokumentumérté-
kű – fényképe, tárgyi emléke,
levele stb. van a birtokában,
hogy jelezze a Gortva Polgári
Társulás tagjainak (Kovács Ti-
bor, Juhász Dósa János). A
múlt egy-egy darabja rögzíti
történelmünket köztudatunk-
ba, s talán egyszer egy falu-
múzeumban közkincs lehet.

Kovács Tibor

Várjuk emlékeinket!

Czenthe Zoltán: Otthonok 4.
A Gömör-Kishonti Té-

ka 16. darabjaként je-
lent meg Czenthe Zol-
tán Otthonok c. soroza-
tának 4., befejező része,
amely Urajtól Várgedén
és Zádorházán át Zsórig
közli Czenthe Zoltán-
nak jórészt a hetvenes
évek végén készült fény-
képeit, amelyen jobb
sorsra érdemes épülete-
ket örökített meg, ame-
lyek nagy része ma már
vagy csak romos állapotban található meg, vagy teljesen eltűnt a föld
színéről. Az appendix pedig azokat a képeket tartalmazza, amelyek az
előző részekbe helyhiány miatt nem fértek be.

Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két
világháború között, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008

A régió etnikai arányainak a megváltoztatását nem a II. világhábo-
rú után találták fel,  hanem erre már intenzív lépéseket tettek a cseh-
szlovák állam megalakulása után is, s erre ragyogó alkalomnak mu-
tatkozott a húszas években lezajlott földbirtokreform. Az ekkor meg-
valósult telepítési akciók során szlovák, cseh és morva családok ezre-
it próbálták a magyar államhatárok mellé telepíteni. Ezek a telepek

többnyire teljesen elzár-
kóztak a magyar ősla-
kosságtól, s az eltelt
sok-sok évtized során is
csak alig érintkeztek ve-
lük. Gömörben is szá-
mos ilyen település jött
létre, ezek közé tartozik
pl. a Balogfala és Vár-
gede közötti völgyben
található Feketepatak,
de a ma már szinte tel-
jesen eltűnt Csákány-
puszta is. 

Ma már ez az épület sem létezik, pedig ez
volt községünkben az iskola egykori épülete

KÖNYVAJÁNLÓ

A Csákányban található házak közül alig
maradt hírmondónak valami

Valaha így nézett ki a templom belseje



Első áldozás
Július 12-én került sor községünkben az első áldozásra,

amelyen 11 gyermek először vette magához az ostyát, miután
rendszeresen részt vettek a hitoktatáson és a szentmiséken is.
Az ünnepi alkalomra színültig megtelt a templom ünneplő
közönséggel, akik előtt Oravecz Zoltán lelkipásztor a találko-
zások fontosságáról értekezett. Csak a meg nem valósult ta-
lálkozásoktól kell félni, mondta az atya, aki minden első ál-
dozót arra buzdított, ne féljenek egy asztalhoz ülni még az el-
lenségeikkel sem, s ma, amikor az internet és a mobiltelefo-
nok világában szétestek közösségeink, álljanak meg egy pil-
lanatra, s váltsanak szót embertársaikkal. Első áldozók:
Bolcsó Boglárka, Fehérvári Tamás, Magyar Patrícia, Mihályi
Barbara, Nagy Nikoletta, Oláh János, Oláh Lídia, Póczos Ni-
koletta, Szabó Tamás, Szabó Péter és Szajko Gyula. 

5BBAALLOOGGFFAALLAAII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ

Mi ez az isteni
meghívás, amelyet
az Egyházban oly
sokan követnek?
Bizonyára sokan
teszik föl maguk-
ban ezt a kérdést,

s keresnek válaszokat ehhez ha-
sonló kérdésekre, mint pl. hogyan
hív meg valakit az Isten, hogyan bi-
zonyosodhat meg afelől az ember,
hogy Isten a papi hivatásra hívja,
hogyan lehet ezt a sajátos életfor-
mát vállalni? Sokszor érthetetlen-
nek és megfoghatatlannak tűnik
számunkra, hogy ma is vannak,
akik meghallják a hívó szót és Igen-
nel válaszolnak rá. 

A meghívás gyakran egy titkos
érintés, amit az ember belülről
érez, nehéz szavakba önteni, fogal-
makkal kifejezni, mégis egyfajta
erővel ragad meg. Jézus, amikor
egyeseket tanítványainak válasz-
tott, nem tett mást, csak egyszerű-
en a szemükbe nézett, s ők feltétel
nélkül követték. Mi is így vagyunk
ezzel. Jézust szemlélve kerültünk
egyre közelebb hozzá. 

Hogy mik az érzékelhető jelei a
hivatásnak? – tehetnénk fel a kér-
dést. Az igazság az, hogy a hivatás-
nak általában nincsenek rendkívüli
érzékelhető jelei. Inkább a Szentlé-
lek érintésének belső megtapaszta-
lása ez. Akiket Isten kiválaszt, azo-
kat teljesen lefoglalja, így válik kéz-
zelfoghatóvá Isten teljesen betöltő
szeretete. A megszólítást nem lehet
meg nem történtté tenni. Isten várja
a szabad válaszunkat. Sokakban a
hívás először talán félelmet vált ki,
megijeszti őket a küldetés nagysá-

ga, az odaadás teljessége. Sokakban
talán meg sem fogalmazódik, föl
sem merül a papi hivatás gondola-
ta. Vannak olyanok is, akik hallják a
hívó szót lelkük legmélyén, s még-
sem köteleződnek el. Jézus megte-
hetné, hogy egycsapásra számos pa-
pi hivatást támaszt, de különös mó-
don e téren sem akar a mi közremű-
ködésünk nélkül cselekedni. Telje-
sen reánk bízza a döntést.   

Néha magam sem értem, miért
pont engem szólított meg az Úr, hi-
vatásomat ma is Isten ajándékának
tartom. Az életem úgy alakult,
hogy állandóan az Úr közelében
tartózkodtam. A Kassától délnyu-
gatra fekvő határmenti település-
ről, Tornáról származom. Vallásos
családban nőttem fel, a mindenna-
pi szentmisén való részvétel gyer-
mekkorom óta szervesen hozzátar-
tozott életemhez. Elsőáldozásom
óta rendszeresen ministráltam, hi-
vatásom kezdetei is ide nyúlnak
vissza. 

Hetedikes lehettem, mikor elő-
ször mondtam ki, minden előzetes
megfontolás nélkül, hogy pap le-
szek. E kijelentésem még nem ta-
kart komoly elhatározást, csak úgy
kiszaladt a számon. Idővel azon-
ban, ahogy teltek-múltak az évek,
egyre gyakrabban jött elő ez a gon-
dolat, így hát elkezdtem komolyab-
ban foglalkozni vele. Az első emlé-
kezetes alkalmat az Igen kimondá-
sára a térségünkben megrendezett
lelkigyakorlat szolgáltatta. Az az Is-
tenélmény, amit ott ajándékba kap-
tam, döntésem meghozatalában
mérvadónak számított. A középis-
kolás évek folyamán to-

vább erősödött bennem a papi hi-
vatás gondolata, negyedév végére
az elhatározás is megszületett, dön-
töttem. A döntés persze nem egyik
pillanatról a másikra született, ha-
nem egy folyamatnak volt az ered-
ménye, élmények és tapasztalatok
sorozata, hivatáshétvégék, lelki na-
pok, búcsúk, keresztény táborok és
lelkigyakorlatok, emberekkel való
személyes találkozások és beszél-
getések előzték meg. Amikor dön-
tést hoztam, akkor az Istent vettem
abszolút komolyan és nem maga-
mat. Nem egy foglalkozást válasz-
tottam, hanem az Istent. 

Talán ami legszembetűnőbb hi-
vatásunkkal kapcsolatban, az a cö-
libátus kérdése, annak vállalása.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a
nőtlenséget csak Krisztussal és
Krisztusért lehet megvalósítani, s
csak az állandó ráirányultság tesz
képessé bennünket arra, hogy a
szív és a test tisztaságában megma-
radjunk, anélkül, hogy egocentri-
kussá válnánk, ezért fontos, hogy
állandóan benne éljünk. Tudom,
hogy a magam erejéből képtelen
lennék erre a feladatra, de bízom az
isteni Gondviselésben. 

Hivatásom ma is titok, s ezzel,
azt hiszem, mindenki így van, aki
ilyen elkötelezett és sajátos életfor-
mára kap meghívást. Amikor elin-
dultam az úton, rengeteg kérdés
foglalkoztatott. Kíváncsiság és egy-
fajta nyugtalanság volt bennem, de
nem rémültem meg, mindvégig bíz-
tam abban, hogyha az Isten meghí-
vott, megadja hozzá a kegyelmet is. 

Az első évet Vácott töltöttem ró-

mai- és görögkatolikus papnövendé-
kek társaságában, nagyon családias
légkörben. Ez az év a későbbiek fo-
lyamán is meghatározó évnek szá-
mított hivatásom fejlődése szem-
pontjából. A váci év után Egerben
folytattam teológiai tanulmányai-
mat, a több mint 300 éves hagyo-
mánnyal büszkélkedő szeminárium
falai között. Megkezdődött a papság
felé, az egyes fokozatokban való me-
netelés. Másodévben volt a beöltö-
zés, magunkra öltöttük a reveren-
dát, harmadévben lektorrá, negyed-
évben akolitussá avattak, ötödév vé-
gén diakónussá, hatodév végén pe-
dig áldozópappá szenteltek bennün-
ket. A papszentelés után szűk két
évig káplánkodtam Rozsnyón. A lel-
kipásztorkodás gyakorlati oldalával
itt ismerkedtem meg. 2009 február-
jában kerültem Várgedére, jelenleg
itt teljesítek lelkipásztori szolgálatot
Isten nagyobb dicsőségére és a hí-
vek lelki örömére.  

Köszönettel tartozom mindazok-
nak, akik buzgón imádkozva ostro-
molták az eget, s kérték az aratás
Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába. A fölkészülés évei alatt
számtalanszor megtapasztaltam
buzgón végzett imádságuk megtar-
tó erejét. 

A kérdést Istennek, hogy mi a
dolgom, a saját életemben és hely-
zetemben kell föltenni. Vágyódása-
ink lehetnek sok felé és választ is
sokfélét kaphatunk, de a becsülete-
sen kérdező, becsületes választ fog
kapni és rájön, hogy a saját életé-
ben van a helye. 
Oravecz Zoltán, plébániai kormányzó 

Hivatásom története 
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A 2008/2009-es tanév nagyon
tartalmas, erdményekben és sike-
rekben gazdag volt. Kitűzött célja-
inkat elértük és megvalósítottuk.
Nálunk nemcsak a tanulmányi
eredmények a fontosak, hanem az
is, hogy a gyermekeknek legyen
gyermekkora. Sokkal jobb teljesít-
mény érhető el, ha minden egyen-
súlyban van. A nevelés-tanulás-
játék harmóniájára törekszünk.
Fontos az eredmény, de még fonto-
sabb, hogy ezt a gyermek saját
szintjén pozitívan élje meg.  

Az oktató-nevelő munka mellett
több rendezvényre került sor ebben
a tanévben is. Ezek az ünnepségek
nagyon jó alkalmak arra, hogy a fa-
lu felé is megmutassuk, milyen
sokrétű munka folyik az iskolában.
A tanításon túl azzal is törődünk,
hogy a tehetséges gyerekek szere-
pelhessenek. Igen örülünk, hogy
sok olyan tanítványunk van, akik-
ben kiváló képességek rejlenek,
csak meg kell adni nekik a lehető-
séget a kibontakozásra.

A2008/2009-es tanévben isko-
lánkat 35 tanuló látogatta. Nem-
csak Balogfaláról, hanem a szom-
széd falukból (Korlát, Gortva) is
voltak diákjaink. Nagyobb szabású
rendezvényeink voltak:

Tanévnyitó – szentmisével kez-
dődött, mint minden évben és aján-
dékosztással folytatódott a Páz-
mány Péter Alapítvány jóvoltából.
✹ Karácsonyi ill. Télapó ünnepély –
a gyerekek versekkel, énekekkel
várták a kedves, „öreg” Télapót. A
gyermekszemek felcsillantak és iz-
gatottan várták a puttonyból előke-
rülő csomagokat, amit a helyi  ön-
kormányzat  ajándékozott a gyere-
keknek. ✹ Farsangi karnevál – az
iskola tornatermében valósult meg
az idén. Nagy meglepetések, kitű-
nő hangulat jellemezte. Minden jel-

mezbe öltözött gyerek ajándékot
kapott, szintén az önkormányzat
jóvoltából. ✹ Megemlékezés márci-
us 15–én az 1848-as forradalomra –
kultúrműsorral, koszorúzással a
templom előtti kopjafánál. ✹
Anyák napi műsor – az édesanyá-
kat köszöntöttük az iskolában ver-
sekkel, dalokkal, táncokkal és saját
készítésű ajándékokkal ajándékoz-
ták meg az anyukákat a gyerekek,
majd kézműves foglalkozással zá-
rult a nap, ahol anya és a gyermek,
frissítő mellett készítették a szebb-

nél szebb rózsákat. ✹ Sportnap – A
sportversenyeket követte az önfe-
ledt játék: focizás, kötélhúzás, me-
sélés. Öröm volt nézni,  a gyerme-
kek  közös játékát. ✹ Gyermeknap
– Gazdag műsor jellemezte az idei
gyermeknapot. Meghívtuk az  óvo-
dásokat is. Az iskola tornatermé-
ben ünnepeltünk. ✹ Tanévzáró ün-
nepség – ballagással, tanévzáró
műsorral, discóval egybekötve bú-
csúztak el a diákok és a pedagógu-
sok a 2008/2009-es tanévtől. 

A kisiskola valóban egy szeretet-
teljes, családias hangulatú intéz-
mény. A sikeres tehetséggondozás
eredményeként számos tanuló
részt vett feladatmegoldó versenye-
ken, vers és prózamondó versenye-
ken. Vizuális tehetségüket rajzpá-
lyázatokon kamatoztathatták, a
testi kultúra ápolására a sport- és
táncversenyek adtak lehetőséget. 

Tanulóink közül voltak, akik el-
jutottak a járási (Oláh Lídia, Nagy
Nikoletta), kerületi versenyekre, de
volt tanulónk, aki  a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Ver-
senyen 2. helyezést ért el, és a

„Nyújtsd kezed” országos roma
szavalóversenyen 1. helyen végzett:
Oláh Lídia 3. osztályos tanuló, aki-
re nagyon büszkék vagyunk, de
nemcsak az iskola, hanem a falu is.   

Tánccsoportunk Gesztetén, a
Gyermekfesztiválon most is nagy
sikert aratott.

2008 őszén meghívást kaptunk
testvérfalunk, Borsodszentgyörgy
polgármesterétől és az Arany János
Általános Iskola igazgatójától az
Arany-napok keretében zajló pró-
zamondó versenyükre, valamint
rajzpályázatukra. Az Arany-napon
lebonyolított  versenyeken  nagy si-
kert arattak és nagyon szép ered-
ményeket értek el tanulóink:

A prózamondó verseny győzte-
sei (2. kategória): 1. helyezett: Oláh
Lídia – 3. osztály, 4. helyezett: Fe-
hérváry Tamás – 4. osztály.

A rajzpályázat eredménye: 1. he-
lyezett: Bolcsó Boglárka – 3. osz-
tály, 2. helyezett: Szitai Éva – 4.
osztály, 3. helyezett: Kalocsai Ale-
xandra – 3.osztály és Mihályi Ág-
nes – 4.osztály.

Tanítványaink most is hozták a

Eredmények országos szinten is

Borsodszentgyörgyön

Mindenkitől elbúcsúztak a negyedikes diákok, akik Várgedén folytatják ta-
nulmányaikat

Mikulás

Maszkabál
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sikereket, eredményeket. Örülünk,
hogy tanulóink az országhatáron túl
is megmutathatták tehetségüket.
Nagyon  büszkék vagyunk rájuk!

További versenyek, ahol részt vet-
tek iskolánk tanulói: Szép magyar
beszéd – Rimaszombat ✹ Számol az
egész iskola – matematika verseny –
Almágy ✹ Sportverseny – Feled ✹
Rajzversenyek – nagyon sok rajzver-
senybe bekapcsolódtunk. Nagy Ni-
koletta sikeres rajzait rendszeresen
közölték az újságok. Működnek és
eredményesek a szakköreink: Ügyes
kezek, informatika- és képzőművé-
szeti szakkör.           

Ez  a tanév igen gazdag volt szóra-
koztató programokban is: Táncház
– a tornateremben az óvodásokkal
együtt ✹ Kézműves foglalkozás ✹ A
Suvlóf hercegnő – mesejáték. Gyer-
meknapi programként az iskola tor-
natermében a következő programok
voltak: 1. Körbe-körbe karikába c.
előadás a kassai Thália Színház mű-
vészei előadásában (Kövesdi Szabó
Marika, Pólos Árpád és Tóbisz Ti-
tusz), 2. Megzenésített gyermekver-
sek – Zsapka Attila előadásában
(Korzár együttes), 3. A bátor nyúl c.
mese a Csiga-biga Gyemekszínház
előadásában, 4. A Feledi Művészeti
Iskola koncertje, ahol felléptek isko-
lánk tanulói, Bolcsó Boglárka és
Nagy Nikoletta is, és megmutatták
tehetségüket. Felejthetetlen élmény
volt számunkra.

Sikeresen pályáztunk a Szülői
Szövetséggel együtt a Pázmány Pé-
ter Alapítványnál – SZÜLÖFÖL-
DÖN MAGYARUL –,,SZÜLŐ ÉS
ISKOLA – 2008/2009” elnevezés-
sel. A megnyert támogatási összeg
(80 000,- Sk.) Ebből az összegből vá-
sároltuk meg minden diák részére a
tanszercsomagot, tornaruhát, torna-
cipőt, váltópapucsot, iskolatáskát,
munkafüzetet, tankönyvet, sport-
eszközöket, tansegédeszközöket,
higiéniai eszközöket stb, s fedezzük
majd a kirándulások költségeit és az
osztályfényképeket. Külön örömet
jelentett a szülőknek a Rákóczi Szö-
vetség ajándéka, a „beíratási ösztön-
díj”, hisz minden  magyar iskolába
beíratott gyereket 10 000 forinttal tá-
mogatnak. 

Azért vagyunk, hogy tegyük a
dolgunkat, és azt a lehető legjob-
ban! Ha megteremtettük a körülmé-
nyeket, a gyerekek jól érzik magu-
kat az iskolában, az eredmények
sem maradnak el. Ez a mi legna-
gyobb örömünk!

Mgr. Bozó Erika 
iskolaigazgató

Nyugodt, szeretetteljes
környezetben

A gyermek alapvető tevékenysé-
ge a játék, ennek elsődlegességét
minden pedagógus kiemelt fel-
adatként kezeli. Az óvoda oktató-
nevelő intézmény, s mint ilyen, a
gyermeki személyiség  kibontakoz-
tatására, nevelésére, fejlesztésére
törekszik.

Tehát nem csupán „megengedi”,
hogy a gyermek fejlődjön, nem
passzívan szemléli ezt a fejlődést,
hanem lehetővé teszi, elősegíti azt,
tudatosan tervezett, szervezett ne-
velési  helyzetek megteremtésével.

A 2008/2009-es iskolai évben
óvodánkat 24 vegyes korcsoportú
gyermek látogatta. A már hagyo-
mányos rendezvények, ünnepek
megszervezése mellett törekszünk
új aktivitásokat, programelemeket
beiktatni hétköznapjainkba. Ide
sorolnám: a szülinap megünneplé-
se az óvodában ✹ töklámpa készí-

tése a szülővel közösen ✹ gyü-
mölcsnap az óvodában ✹ közös já-
ték a szülővel.

Az utóbbi aktivitás még csak
részben nyerte el a szülők tetszését
időhiány vagy egyéb okok miatt,
de bízom benne, hogy a gyermeke-
ink érdekében egyre közkedvel-
tebb lesz.

Tavasszal három ízben is részt
vettünk az iskola tornatermében
rendezett kulturális rendezvénye-
ken. Felléptek a Táncház tagjai,
Zsapka Attila előadásában megze-
nésített verseket hallgattunk, és a
Csigabiga gyermekszínház tagjai
gyermekmesével mutatkoztak be.
Az előadások elnyerték a gyerekek
tetszését és pozitívan hatottak ér-
zelmeikre. A szakmai programok,
eszközök bővítéséhez igyekszünk
pályázati lehetőségeinket is igény-
be venni. A megnyert összegből is-

kola-előkészítő segédeszközöket,
játékokat vásárolunk.

Az évek folyamán az óvoda „la-
kói” váltják egymást. Búcsút vesz-
nek a nagycsoportosok, és helyük-
re kicsik jönnek. Az elmúlt iskolai
évben négy gyermek búcsúzott:
Szabó Bibiana, Bohó Evelin, Ríz
Norbert és Oláh Dominika. Szep-
tembertől öt kisgyermeket kö-
szönthetünk óvodánkban. 

A környezet, legyen az a család,
óvoda vagy iskola, nagyban befo-
lyásolja gyermekeink fejlődését.
Csak a nyugodt, szeretetteljes, de-
rűs, vidám környezetben felnövő
gyerekekből lesznek kiegyensúlyo-
zott, aktív, sikeres felnőttek. Óvo-
dánkban ezt a légkört szeretettel,
odafigyeléssel, örömteli hangulat
kialakításával valósítjuk meg.

Gombala Jolán
igazgatónő

„A kisgyermek amit hall, elfelejti, amit lát, már inkább megjegyzi, de amiben
tevékenyen részt vesz, az bizonyára belevésődik az emlékezetébe.”

Kodály Zoltán
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Balogfalán a sportnak, azon be-
lül is a futballnak több mint 60 éves
múltja van. Egészen pontosan az
első futballcsapat 1947-ben alakult
meg, és kezdte meg szereplését ak-
kor még a füleki járási bajnokság-
ban. Az akkori vezetők közül meg-
említhetjük Hriň Mátyást, Lőrincz
Károlyt, Csépe Istvánt és Szabó  Bá-
lintot. Az ötvenes években a sport
működését többek között Berze Jó-
zsef, Szabó Sándor, Csépe  József
és Krupér József segítette. A hatva-
nas években brigádmunkával fel-
épült az öltöző is. Ezekben az évek-
ben Kovács Dezső és Gérecz István
neve került előtérbe a vezetőség-
ben. Az ezt követő időszakban
olyan emberek tolták Balogfalán a
sportszervezet szekerét, mint Sza-
bó Sándor, id. Gombala András, id.
Szabó Béla, id. Mihályi Árpád,
Trecska Pál, Balog Antal, ifj. Gom-
bala András és az aktív sportpálya-
futását befejező Szabó Béla. 

A fentebb említett emberek kö-
zül id. Mihályi Árpád a mai napig
vezetőségi tag, Szabó Béla pedig
már hosszú évek óta az elnökségi
tisztet tölti be. Őket egészítik még
ki a következő vezetőségi tagok:
Szabó Roland, Szabó Tamás, Szabó
Elemér, ifj. Mihályi Árpád és id.
Molnár Ferenc. Balogfalára a kezde-
tek óta jellemző volt, hogy a helyi
futballistákat a szomszéd falukbéli
focisták egészítették ki hol kisebb,
hol nagyobb mértékben. Főleg kor-
láti, várgedei, kisgömöri és ajnács-
kői focisták segítettek és segítenek
ma is életben tartani falunkban a

futballt. Ezeknek a különböző tudá-
sú, szokású, jellemű fiataloknak az
összekovácsolásában, irányításában
olyan emberek, edzők segédkeztek,
mint Ádám Albert, id. Nagy István,
Jakubec János, Balogh László, Kal-
már László, ifj. Szabó László, Szabó
Gábor és Koós István.

Az ősz folyamán sikerült teljesen
újjávarázsolni az öltözőket és a zu-
hanyozót. Új csapok   és tusolók, új
padló-, és csempeburkolat, friss
meszelés és festés mindenhol. A fű
gyakori, új kistraktorral történő
nyírásának köszönhetően futball-
pályánk gyepszőnyege az egyik leg-
szebb a járásban. Az önkormány-
zat mellett köszönet illeti a doma-
falai  PIGAGRO  céget és vezetőit,
akik új mez megvásárlásával segí-
tették a sportszervezetet. 

A sportszerűségi versenyben a
felnőtt csapat a 3. helyen végzett
430 ponttal, csak az uzapanyiti (510
pont) és a tiszolci B együttes (490
pont) előzték meg. 

A felnőtt csapat jelenlegi keret-
tagjai: Beniczky Richárd, Bálint
Zsolt, Greguš Miroslav, Karkusz
Miroslav, Tankina Patrik, Hanyus
Ferenc, Szabó Roland, Illés Tibor,
Szabó László, Plánka  Zsolt, Koós
István, Kikin Tamás, Kalocsai Gyu-
la, Busa József, Kati Tamás, ifj. Mi-
hályi Árpád, Kalmár László, Oláh
Lajos, Antal Béla és Krnáč László.

A serdülő csapat névsora: Csépe
Gergely, Csépe Mátyás (kapus),
Borbás Márió, Botos László, Novák
Zoltán, Ríz László, Bohó József,
Mihályi László, Szabó Mátyás, Mi-

hályi Szabolcs, Szabó Tamás és
Danyi László. 

Szabó Roland titkár szerint a
csapat a rendkívül rosszul sikerült
őszi szezon után tavasszal Kalmár
László vezetésével összeszedte ma-
gát, s végül a középmezőnyben
végzett. Főleg Karkusz Miroslav,
Hanyus Ferenc és Illés Tibor nyúj-
tott átlagon felüli teljesítményt, de
sokat köszönhetnek Tóth Péter ka-
pusnak is, aki Feledről érkezett fél-
éves vendégjátékra. A csapat az új
idényben egyértelműen a feljutást
célozza meg, ugyanis az új kiírás
szerint már csak serdülőcsapatot
kötelező indítani az I. osztályban is,
így Szabó szerint az anyagi feltéte-
lek hasonlóak, mint a jelenlegi II.
osztályban, ahová mindössze 10
csapat nevezett be az új idénybe. 

A csapattal kapcsolatos hír, hogy
az idén is elindultak a Feleden
megrendezett téli teremfoci tornán,
ahol az utolsó helyen végeztek, vi-
szont a veteránok között sikerült
elcsípni a 2. helyet. 

II. osztály – felnŒtt csapatok végeredménye
1.  FK Tornaºa 22 18 3 1 71:18 57
2.  FK Tachty 22 16 2 4 81:32 50
3.  FK Sirk 22 13 3 6 78:36 42
4.  FK Gemerská Ves 22 13 3 6 74:45 42
5.  FK Husiná 22 11 5 6 50:45 38
6.  FK Uzovská Panica 22 10 4 8 48:51 34
7.  FK Radnovce 22 9 2 11 42:66 29
8.  FK Tisovec B 22 8 2 12 52:57 26
9.  FK Blhovce 22 7 2 13 44:56 23

10.  FK Gem. Jablonec 22 5 0 17 57:79 15
10.  FK âerenãany 22 5 3 14 29:75 15
12.  FK Chrámec 22 3 1 18 34:96 10

II. osztály – serdülŒk végeredménye
1.  FK Tachty 18 16 1 1 159:21 49 
2.  FK Sirk 18 14 1 3 91:32 43
3.  FK Gemerská Ves 18 11 1 6 69:37 34 
4.  FK Gem. Jablonec 18 10 0 8 95:68 30
5.  FK Radnovce 18 9 1 8 57:57 28 
6.  FK Uzovská Panica 18 7 3 8 81:84 24
7.  FK Husiná 18 8 0 10 58:77 24 
8.  FK âerenãany 18 5 2 11 58:99 17
9.  FK Chrámec 18 2 2 14 23:109 8

10.  FK Blhovce 18 2 1 15 45:150 7  

A felnŒtt csapat Œszi mérkŒzései
augusztus 9. – Uzapanyit (otthon), aug. 16. –
Rimaszécs (o), aug. 20. – Rimapíla (idegenben),
aug. 30. – AjnácskŒ B (o), szept. 6. – Guszona
(i), szept. 13. – Cserencsény (o), szept. 20. –
Harmac (i), szept. 27. – Nemesradnót (o), okt.
4. – Harkács (i)

Cél: a feljutás

Tóth Péter tavasszal igazi erőssége
volt a csapatnak

Mint derült égbŒl a
villámcsapás, olyan vá-
ratlanul és hirtelen ért
mindenkit a hír, hogy a
gyermek, barát, szom-
széd és társ, akivel
még tegnap is jól érez-
hettük magunkat, örök-
re elment. Elment egy
olyan helyre, ahonnan
már soha nincs vissza-
út. Így volt ezzel min-
denki, aki ismerhette,
közöttük mi is, az Œ
barátai a sportegye-
sületbŒl.

Tisztelt gyászoló család, en-
gem bízott meg egyesületünk az-
zal, hogy tolmácsoljam vala-
mennyiünk érzéseit és elbúcsúz-
zam. Bevallom, nem könnyı fel-
adat ez számomra azért sem,
mert egy olyan embertŒl, társtól
kell búcsúzni, aki valamennyi-
ünknek példaképe lehetne és fia-
tal kora ellenére volt is. Már több
éve oszlopos tagja volt a futball-
csapatnak, betartva az ezzel járó
összes írott és íratlan szabályt.
Kötelesség, Œszinteség, tisztelet
és még sok jó tulajdonság jelle-
mezte természetét. Mindezen

erényeiért nagyon kedvelt volt a
csapatban. A futballpályán már
évek óta erŒsítette a csapatun-
kat, de az élet még csak most
kezdŒdött volna számára, ezért is
olyan nagy a szomorúság és a
bánat valamennyiünkben. Laci,
ahogy a pályán szólítottuk, el-
ment. Elment és nagyon hiányoz-
ni fog, de ha tehetné, biztos,
hogy bennünket a folytatásra
buzdítana szokása szerint. Vala-
mennyiünk nevében veszünk vég-
sŒ búcsút TŒled és ígérjük, hogy
emléked szívünkben örökké élni
fog.  Szabó Roland

Antal László emlékére 
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Községünk is csatlakozott a
Novohrad-Nógrád Geoparkhoz

Július elsejétől Balogfala is csatlakozott a
Novohrad-Nógrád Geoparkhoz, amely a régió
ban egyedülálló vállalkozás. 

A geopark Szlovákia és Magyarország terüle-
tén helyezkedik el. 28 szlovákiai települést és
63 magyarországi települést foglal magába, s
olyan megfelelő nagyságú, gazdaságilag életké-
pes terület, ahol a földtani értékek vonzerején
alapuló környezetbarát idegenforgalom valósít-
ható meg. 

A szervezet szeretne csatlakozni az Európai
Geoparkok Szövetségéhez, s ezáltal komoly pro-
jektek megvalósulására nyílna lehetőség. A szer-
vezet központja Füleken, a Nógrádi Információs
Központ irodájában van, ahol Páleník Zsuzsa, a
geopark egyetlen fizetett alkalmazottja várja az
érdeklődőket, aki egyébként szintén balogfalai
származású. Több településen igényesen kivite-
lezett térképek jelzik az adott település földtani
és természeti értékeit. A geoparkról részleteseb-
ben a www.filakovo.sk honlapon olvashatunk. 

Tűzoltók takaréklángon

Községünkben az Önkéntes Községi Tűzoltó-
szervezet az egyik legrégebbi szervezet,  mely
1929-ben alakult 21 taggal, s azóta tevékenyke-
dik, részt vesz a község társadalmi életében. 

A jelenlegi vezetőség: Balog Antal, Mihályi
Gábor, Dósa György és Gombala András. A
szervezet költségvetését az önkormányzat bizto-
sítja. 2001-ben községünkben rendezték meg a
körzeti tűzoltó versenyt, melyen a környező fal-
vak  csapatai is részt vettek. 2002-ben az önkor-
mányzat új tűzoltó egyenruhát varratott a csa-
patnak,  sárga és zöld kombinációval, mely a
község színe. Abban az évben fejeződött be a
tűzoltószertár kis helyiségének és előcsarnoká-
nak az átépítése, míg az idén kívülről történt
meg az épület csinosítása.. 

Az elmúlt években viszont a tűzoltóautó (mely
már eléggé elavult) hibásodásai végett a szerve-
zet aktivitása is alábbhagyott. 

Vadászünnep vadkanszenteléssel

A Kányás Vadászegylet november 8-án tartot-
ta meg Szent Hubertusz napi ünnepségét.

Érzem,  befogadtak...

Ha az egyén példamutató magaviselete, tudás-
sal, értelemmel, szorgalommal és igyekezettel
párosul, akkor a diáknak nyert ügye van, a tanár
pedig boldog és elégedett. Személyreszabottan
így van ez a balogfalai Szabó Tamás esetében,
aki jelenleg a Rimaszombati Műszaki Szak-
középiskola 3.C osztályos tanulója. Ez az
iskola, arról is híres, hogy itt nevelik a ri-
maszombati és járásbeli labdarúgás után-
pótlását. Nos a foci nagy szerelmese és

nagy tehetsége Tamás is, aki a pályán is példa-
képnek számít.

- Itthon kijártam a meccsekre, de nálam a foci
utáni vonzalom egy kicsit magától jött. 12 éves
koromtól kergetem a labdát és már a gömöral-
mágyi alapiskolában is tudatosult bennem, hogy
ezzel foglalkoznom kell. Az ottani alapképzés
után a Műszaki Szakközépiskola diákjaként jó
kezekbe kerültem. Az iskolacsapatban nagy volt
a rivalizálás, Milan Špaček edző irányítása mel-
lett pedig egyre nőtt az önbizalmam. Az ŠK
Tempusban kezdtem edzésekre járni, majd egy
szép napon ő jött azzal a gondolattal, hogy az
MFK-ban is megpróbálhatnám – emlékszik visz-
sza a kezdetekre Tamás.

Három év alatt sok minden lepergett Tamás
életében. Mindamellett, hogy a Műszaki Szakkö-
zépiskola csapatának oszlopos tagja, az MFK if-
jabb, majd az idősebb tanulók csapatát is kinőt-
te. Nem véletlen az sem, hogy az I. ligás csapat
edzéseire is meghívta Kisel edző, és ősztől az új
edzők, Marián Kudlík és Branislav Mráz a felnőtt
csapatban számítanak a játékára. 

- Ennek nagyon örülök, mert érzem, hogy
szakmai felügyelet és irányítás mellett sokat fejlő-
dök. A jóktól, a jobbaktól lehet tanulni és aminek
szintén örülök, hogy érzem befogadtak. Szívesen
elbeszélgetnek velem, tanácsokat adnak, segítő-
készek, mindenben készségesek. Ezek után még
jobban megerősödött bennem az elhatározás,
hogy ennek kell az életemet  szentelni, a jövőben
szeretnék minél magasabb szintet elérni.

Tamás az iskolában szerény, de szorgalmas,
megbízható diák. Élvezi az iskolavezetés bizal-
mát is, hisz az iskola diáktanácsának is ő az el-
nöke. Ebből kifolyólag az össziskolai tanácsnak
is tagja, ahol sok, az alma mater egészét érintő
kérdésekkel is foglalkoznak. Harmadikos és sze-
reti az iskoláját, az elektrós szakmát, amiből jö-
vőre érettségizik.

- Szeretek iskolába járni, bár a foci miatt sok-
szor hiányzok, de igyekszek mindent bepótolni.
Voltak már ajánlatok, meghívások is, pl. Pod-
brezovára, de mindig csak azt válaszoltam, hogy
először az iskolát kell befejeznem, utána pedig
majd meglátjuk. Egyébként is Rimaszombatban,
az MŠK-ban jól érzem magam.

Kép és szöveg: Polgári László

Internet testközelben

Mivel régiónkban lehetetlen volt a magas se-
bességű és korlátlan internethez való hozzáfé-
rés, cégünk úgy döntött, hogy változtat ezen a
tényen. Jelenleg már lehetséges kiépített hálóza-
tunk segítségével csatlakozni a világhálóhoz a
hét minden napján. A WITEL cég ezeket a szol-
gáltatásokat biztosítja Balogfalán, Várgedén,
Gortván, Kerekgedén, Feketepatakon és Korlá-
ton. Érdeklődni az önkormányzatoknál ill. a
www.witel.sk címen lehet.
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2001-ben rendeztük meg az első
falunapot, s az egyszeri alkalomból
mára hagyomány lett. Ahogy Si-
mon Zsolt parlamenti képviselő
megjegyezte, minden közösségnek
szüksége van a szorgos hétköznap-
ok mellett olyan ünnepnapra is,
amelyen a falu apraja-nagyja össze-
jön, s a munka mellett helyet kap a
közös együttlét, szórakozás is. A
bőséges étel- s italkínálat mellett
mind a kultúra-, mind a sportked-
velők gazdag programból válogat-
hattunk. Délelőtt a futballcsapat a
fülekpüspökiekkel játszott barátsá-
gos mérkőzést, az óvodások és a
helyi kisiskolások a játszótéren ve-
hettek részt ügyességi játékokon.
Délután a templom előtt felavattuk
Igó Aladár kopjafáját, amelyet köz-
ségünk első írásos említése 580. év-
fordulójának tiszteletére emeltünk.
„Ez a kopjafa hirdesse a hűséget
eleink kultúrájához és értékrendjé-
hez” – mondta Vojta Richárd plébá-

nos, amikor megszentelte az em-
lékoszlopot. Az ünnepi szentmise
után a szabadtéri kultúrműsor első
részében a budapesti Defekt duó
műsorát hallhatták, majd a helyi
csoportok mutatkoztak be. A mű-

sorban az óvodások és az alapisko-
lások mellett népdalcsokorral ked-
veskedett a Fürtöcskék asszonykó-
rus. A műsor után az R2-es gyors-
forgalmi út megépítésére kiírt petí-
ciót is támogathattuk aláírásunk-
kal. A falunapot, amelyen megje-
lent Simon Zsolt parlamenti képvi-
selő, Bán Zoltán megyei képviselő,
és Hunyák József, Ajnácskő polgár-
mestere is, tűzijáték és mulatság
zárta, amelyre a szomszédos fal-
vakból  is szép számmal eljöttek.

Kopjafát is avattunk a tavalyi falunapon

A hazai vendégek mellett a testvértelepülés, Borsod-
szentgyörgy képviselői is eljöttek

Egyre csökkenő létszámban

Jakubec Péter a gyorsforgalmi
útról nyilatkozik 

Még mondja valaki, hogy a
kutyának nincs jó dolga!

Időben kell elkezdeni a társasági életet

Az alapiskola diákjai egy régi hagyományt elevenítettek fel (Fonóban)

Fest, 
énekel, 
táncol egy 
személyben – 
Nagy Nikoletta

Tanítónők bevetésen: vajon ki lesz a szerencsés nyertes?
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Innen indultak
Új rovatunkban olyan embereket

mutatunk be, akik kis közösségünk-
ből indultak, s bár messzire elkerül-
tek szülőfalujukból, mégis büszkék
származásukra. Nem titkolt célunk,
hogy ezeket az anyagokat bővített
formában a későbbiekben könyv
alakjában is szeretnénk megjelen-
tetni, amely egy faluközösség rég-
és közelmúltjáról is számot adna
okulásul a jövő nemzedékének, s
mindazoknak, akiknek a szíve meg-
dobban, ha valahol a Balogfala szót
meghallják. Községünkből nagyon
sok értelmiségi származott el, akik
annak ellenére, hogy hivatásuk,
családjuk az ország vagy a nagyvi-
lág más tájaihoz köti őket, a lehető-
ségeikhez mérten támogatni is tud-
ják közösségünket. 

Kovács László 1950-ben szüle-
tett Balogfalán, édesanyja jesztei,
nagyapja ismert borász volt a kör-
nyéken. Kilencéves volt, amikor
szüleivel Feledre költöztek, ahol
anyai nagyapja házat épített szá-
mukra. Öccse már ott született. Ba-
logfalán a falu Ajnácskő felőli vé-
gén, az utolsó házban laktak, közel
a vasúthoz és az úttesthez is, s
édesanyja még főzés közben is fél
szemét állandóan rajta tartotta, így
is egy alkalommal az utolsó pilla-
natban sikerült a vonat elől elrán-
tania. Iskoláit még itt kezdte, de ar-
ra már nem emlékszik, hogy ki ta-
nította. A rimaszombati gimnázi-
um elvégzése után Kassán végzett
tervezőmérnökként, s első munka-
helye a füleki Kovosmalt volt. In-
nen majdnem Lévára került, de az
utolsó pillanatban mégiscsak Ri-
maszombatban kötött ki. A nyolc-
vanas évek közepén a nyustyai
gimnáziumba került, ahol 12 évig
tanított, de a rendszerváltás idején

Rimaszombatban bekapcsolódott
a politikai életbe, s a Független Ma-
gyar Kezdeményezés helyi vezetője
lett. 1990-ben indult hivatalnoki
pályája, amikor először választot-
ták hivatalvezetővé. Nem volt
könnyű az együttműködés az ak-
kori polgármesterrel, aki volt kom-
munistaként és városvezetőként si-
keresen túlélte a rendszerváltást,
viszont az akkori képviselő-testü-
lettel szemben kisebbségben ma-
radt. A ciklus letelte után vállal-
kozni kezdett, majd a 3 párt egye-
sülése után szintén fontos szerep
várt rá, s az egyesült magyar párt
elnöke lett, de nem sokáig. Kine-
vezték viszont a rimaszombati Vá-
rosi Hivatal Stratégiai és Városfej-
lesztési osztályának vezetőjévé.
Később előljáróhelyettes is lett,
mégis meglepődött, amikor 2006
januárjában a másodszor is polgár-
mesterré választott Cifruš István
megbízta a hivatal vezetésével. 

Egy fia és egy lánya van, fia, Pé-
ter vállalkozó, többek között orszá-
gos gyorsulási autóversenyeket
szervez, műsorújságot ad ki, lánya,
Annamária angol-német szakos ta-
nár. Mégis az unokájára, Laurára a
legbüszkébb, aki 11 éves és tenisz-
ben arat babérokat.

Mihályi Máriára ma már csak a
legidősebbek emlékezhetnek Ba-
logfalán. 1927-ben született, s
1954-ben került el Komáromba,
ahol a Magyar Területi Színház szí-
nésze lett.

Már az iskolában állandóan sza-
valt, s tagja volt a helyi amatőr szín-

társulatnak. Pályáját Farkas Jolán
tanítónő egyengette, aki meglátta a
tehetséget a tizenéves kislányban.
De mivel a családot több tragédia is
érte, 1948-ban előbb bátyját, a fes-
tőművésznek készülő Józsefet, két
hónappal később édesapját is elve-
szítette, édesanyjának kellett segí-
tenie, aki varrónőként kereste meg
a betevőt lányai számára. Mégsem
ellenezte, hogy lánya színésznő le-
gyen. Csak három évig volt a komá-

romi társulatnál, ahol több főszere-
pet is eljátszott. A szerelem viszont
közbeszólt, s mivel férje nem szá-
mított megbízható személynek az
államvédelmisek szemében, lakást
sem kaphattak Komáromban.
Rozsnyóra költöztek, férje szülővá-
rosába, ahol a gyerekek felcsepere-
dése után több szakmát is kipró-
bált, még fagylaltot is árult, de a
színházhoz sem maradt hűtlen, a
helyi Csemadok színjátszó társula-
tában több főszerepet is eljátszott, s
nagyon sok rendezvény fényét
emelte szavalatával. Fia, Tivadar
Budapesten él, többkötetes költő és
prózaíró, lánya, Mária Németor-
szágba ment férjhez, bár előtte ő is
kacérkodott a színészi pályával
Kassán. Bár már ötven éve Rozs-
nyón él, mégis Balogfala a szíve
csücske, s hosszasan emlékszik a
régi időkre, a gyerekkori élmények-
re, az egykori barátokra. Mihályi
Mária életéről részletesen a Gömör-
ország őszi számában olvashatnak.

Okos Judit a negyvenes években élt
Balogfalán, mint az akkori vasúti
állomásfőnök neje.

Elek Kálmán Akronban, a Lórántffy
Zsuzsanna Református Öregek Ott-
honában él.

Veréb István az ötvenes évek elején
keresett új hazát Ausztráliában. 

Három arc – három fotó
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Mihályi Molnár László

XXI. század
lyukas a bárka
üres a háló
gyertya sem ég
a sírokon
de jó pénzért minden kapható

valami volt és nincs veled
valami fáj de nincs harag
valami régen elveszett
valami rejtett kincs marad
valami jó valami szép
nem sejtve zsongó kezdetét
sohase hív sohase kér
ő az ki szóval nem beszél
valahol él és vár talán
az idő mélyén hajnalán
s amikor véget ér az út
ő nyit majd ablakot kaput

Amiről a képek mesélnek

Az óvodából négyen, az iskolából nyolcan ballagtak el az idei tanév végén

Oláh Lídia a Tompa Mihály szavaló-
versenyen második, a Nyújtsd a ke-
zed! roma szavalóversenyen első lett

A Cseres tehetséges emberei c. kiállításon községünk is képviseltette magát

Az iskola az önkormányzattal és a Csemadokkal már a kopjafa előtt közö-
sen emlékezett az 1848-as szabadságharcra

Vojta Richárd plébános avatta fel Igó Aladár kopjafáját a templom előtti
téren a tavalyi falunapon. Ricsi atya ma már az új rozsnyói püspök, Vla-
dimír Filo személyi titkára 

Az újbásti öregotthon ünnepelt, Nagy Judit gondozóként közel két évtizede
dolgozik az otthonban

A kiállítás megnyitóján Bolcsó Ba-
lázs is fellépett

Mihályi 
Molnár
László 
pár hónap
alatt 
két kötettel 
jelentkezett 
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