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Balogfala 1427–2007
Gömör megyében a hatalmas méretű birtok-

adományozás megindulta után a királyi birtok-
testből kiszakadt falvak az esztendők folyamán a
már kialakult egyházi és világi uralmak kezére
kerültek. Három tényező játszott közre, melyek
eldöntötték a földek, területek sorsát. A földrajzi
tényezők, a katonai szempontok és a társadalmi
viszonyok segítették egy-egy terület korai vagy
későbbi, sűrűbb vagy ritkább megtelepülését.
Balogfala területénél egyik szempont sem ját-
szott döntő szerepet, annak ellenére, hogy a
tornaljai, rimaszécsi, feledi, várgedei (gedővári),
füleki útvonal közbeesésénél fekszik ma is, sőt
már a középkorban a falun keresztül vezetett a
megye déli főútvonala. Fekvését figyelembe véve
a stratégiai szempontok sem döntőek, bár várvo-
nal rendszer közvetlen tengelyében helyezkedik
el, Pelsőc, Gömör, Rimaszécs, Serke, Gede,
Ajnácskő, Sőreg és Fülek szomszédságában.
Gazdaságai adottságai pedig inkább késleltet-
ték, mint elősegítették megalapítását és fejlődé-
sét. Kemény, agyagos földje, kavicsos talaja sem
állattartásra, sem növénytermesztésre nem al-
kalmas, a nagyobb gazdasági élet megalapozása
az Árpád-korban egyáltalán fel sem vetődött.

Betelepülése tehát csak akkor kezdődhetett,
mikor a minden tekintetben jobb környékbeli
földek már magánkézbe kerültek, s a birtokmeg-
oszlások, házasság, öröklődés egyes családokat
kiszorítottak eredeti falujukból, vagyis el kellett
hagyniuk ősi birtokközösségüket. A 13. század
vége felé és persze az Árpád-kor után már fenn-
álló és virágzó környékbeli falvakból (Ajnácskő,
Feled, Serke, Almágy, Gesztete) az így kiszorult
és egzisztenciájukat elvesztő vagy bővíteni kívá-
nó családok, hogy mégis megtartsák a kapcsola-
tukat őseikkel, túlnyomó többségük nem a távo-
labbi megyék valamelyikébe vándorolt, hanem a
csekélyebb megélhetési módot választva a rosz-
szabb minőségű, közelebbi földeket törték fel, s
alapítottak új falvakat. 

A tatárjárásig ez a földterület a királyi várhoz
tartozott, s ebben az évszázadban az Abák,
Tomajok, Türjék, Rátoldok birtokoltak a vidé-
ken. A megtelepülés előtt ezt a földet Örkény és
Dénes birtokolta a Tomaj nemből. 

A megtelepülés a 14. század közepére tehető,
hisz mint neve is utal rá, másodlagos településű,
hisz névadója, Balog nem birtokost jelöl, hanem
a falu megtelepítőjét. Sokan hajlamosak Balogfa-
lát a középkori Bogulkővel azonosítani, de ez
nem felel meg a valóságnak. Bogulkő ugyanis a
Balogfala melletti Cserépkőnek felel meg. De ez
a település 1250-ben már nem létezik. Sokan ál-
lították azt is, hogy Balogfala középkori neve
Böjtfalva, és Zsigmond király idején egy mér-
földre északabbra feküdt a mai településtől, vala-
hol a hajdani halastónál. Ez így nem igaz. Böjtfal-
va ugyanis a vidék egyik legrégebbi települése, s
fekvését tekintve szomszédfaluja Balogfalának,
hisz csak a Gortva patak választotta el őket egy-
mástól a középkorban. A patak jobb oldalán fe-
küdt Böjtfalva, a bal oldalán pedig Balogfala. A

halastó pedig Várgede északi határánál terült el.
Böjtfalva még a 16. század végén elpusztult.

Balogfalát hivatalos okiratok 1427-ben emlí-
tik először egy adóösszeírásban. Legrégibb bir-
tokosául Jolsvai Györgyöt ismerjük. 1562-63-
ban a füleki szandzsákhoz tartozik a falu. A tö-
rökök a nagy és elviselhetetlen adókkal a teljes
nyomorúságba döntik a falut. Ekkor már csak
két egész jobbágyporta létezik a településen, s
az 1576-78-as nagy pestisjárvány még ezt a né-
hány embert is elemészti vagy menekülésre
készteti. Annak ellenére, hogy az 1588-as me-
gyei összeírás Bánfy Lászlót és Bánfy Jánost
tünteti fel birtokosként, nagy hasznuk nemigen
lehetett, hisz két jobbágytelek kivételével telje-
sen lakatlan. De közvetlenül a század végén is
csak öt ház van a faluban. Ekkor pusztul el
Böjtfalva.

A 17. század első harmada után békésebb idő-
szak következik, a lakosok nagy része lassan
visszatér a faluba. A Juhász, Osvát, Erős, Szabó,
Kovács családok észak felé megkezdik az erdők
és cserjék irtását, bővítve ezzel a mezőgazdasági
termelésre fogott földeket. Thököly Miklós-
nénak van nagyobb birtoka a faluban, de eladja
Balogházi Kiss Andrásnak, ki Heves megye alis-
pánja. Felesége a szintén birtokos Szudy Anna.
Ebben a korban telepszik le a Mihályi Benedek
által nemességet szerzett Mihályi Máté, Orbán
és András, kik hosszú időre meghatározói lesz-
nek a falu fejlődésének. Mihályiékat 1673 szep-
temberében vezetik be balogfalai birtokukba,
200 tallérért rögtön kiváltják a birtokot a job-
bágyterhek alól. 1683-ban lengyel zsoldosok
Bécs felé haladva több környékbeli faluval egye-
temben Balogfalát is teljesen felperzselik. Éhín-
ség is pusztít a faluban, a nyomor leírhatatlan. A
falu ismét teljesen elpusztásodik. Majdnem öt-
ven évig teljesen lakatlan. 1714-ben mindössze
hat jobbágy és zsellér él egy félig ledőlt házban.
1720 körül a falu ismét benépesedik, új házakat
építenek, új irtványokat tesznek művelhetővé,
mint Kiskáposztás, Dezső oldal, Kalica, Guda-

tető, Csörgőoldal. De még így is hatalmas terüle-
tek maradnak megműveletlenül (Posatos, Lapáj,
Vizesvölgy, Cseméte). A Cseméte is lápos terü-
let, az öregek emlékezetében még úgy él, mint
fürdőhely, Kerekrét.

A korabeli felmérések szerint 1720-ban szántó-
földjük 54, irtványuk 72, kaszás rétjük 5, legelő-
jük pedig 32 köblös. Ekkor kezdenek intenzíveb-
ben foglalkozni a gyümölcstermesztéssel. A falu-
ban nagyobb birtokrész tulajdonosai Koháry Ist-
ván gróf, Záborszky János, Zolnai Péterné, Lozsi
Pálné, majd Koháry Ignác honti főispán. Ekkor
kap nemesi levelet és hozzá kisebb birtokot a ba-
logfalai Német család. 1773-ban már 19 rendezett
portájú ház és gazdasági település van a faluban.

Egyházilag, mivel római katolikus vallásúak,
mint leányegyház, Várgedéhez tartozik. A kö-
zépkorban nem volt temploma, első említése
1762-ből való, de ekkor már átépítik, tehát ko-
rábbi alapítású. 1780-ban már 58 család él a falu-
ban, lélekszáma 409.

1813-ban Pongrácz Tamás és felesége, Kálmán
Johanna a legnagyobb birtokosok, de Pongrácz
Józsefnek is több telke van Balogfalán. 1825-ben
a lakosok száma 610, házainak száma 73. A szá-
zad közepén Rozibnai Károly a legmódosabb
gazda és felesége, Mária. A lakosság megoszlása
felekezetek szerint 566 római katolikus és 59
evangélikus.

Egy cigány családot tart számon csak a hajda-
ni feljegyzések sokasága. A Bogdány család még
1774 körül költözhetett ide. 1868-ban 638 római
katolikus, 15 protestáns, 20 zsidó élt Balogfalán.
Ekkor már fizetett tanítója van a falunak
Balajthy Árpád személyében. Az iskolát a község
építette, s az is tartja fenn. 

Balogfalát sem kerülték el a huszadik század
borzalmai, a trianoni döntés után Csehszlovákiá-
hoz kerül, majd a müncheni diktátum után visz-
sza a Magyar Királysághoz. A faluban élő és ke-
reskedelemmel foglalkozó zsidó családokat
(Altmann, Eckstein, Kretsch) elhurcolják. 1945
után ismét visszakerül Csehszlovákiához, a falu
lakóinak egy részét kitelepítik. 1948 után a járás-
ban az elsők között megalakul a Csemadok is, a
lakosok nagy része a helyi mezőgazdasági szö-
vetkezetben illetve a járási székhelyen, Rima-
szombatban valamint a füleki Kovosmaltban ta-
lál munkát. A hatvanas években színkör, a
nyolcvanas években citerakör és énekkar műkö-
dött a faluban. Ma is működő négyosztályos
alapiskolájában többek között Pongrácz István,
Petik Gyula, Molnár István, Balogh Margit, Dósa
Géza és Nagy Judit is tanított. 

A rendszerváltás után megszűntek a munka-
lehetőségek, felbomlott a szövetkezet, s a falu
lakóinak jelentős része már hosszabb ideje
munkanélküli. A községben Csemadok-alap-
szervezet, focicsapat és tűzoltószervezet műkö-
dik.  A falu megtalálható az interneten is a 

www.blhovce.gemer.org illetve a
www.blhovce.ou.sk címeken. 

G. Kovács Gyula 

2002-ben a község 
testvérfalusi kapcsolatot 

létesített a magyarországi
Borsodszentgyörggyel, s 2004-től

díszpolgári címet adományoz 
az arra érdemeseknek.

A község jelenlegi díszpolgárai: 
Balogh Margit, Dósa Géza, 

Kriston Sándor, Mihályi Edit, 
Mihályi Gábor, Mihályi Magda

és Molnár István.
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Beszámoló 
a Csemadok
munkájáról

Az elmúlt években a Csemadok
alapszervezet életéről és tevékeny-
ségéről a Balogfalai Hírmondó c. la-
punkból értesülhetett a kedves ol-
vasó, és ez az idén sem lesz más-
képp. Utolsó híradásunkat épp egy
évvel ezelőtt olvashatták a lap olda-
lain. Azóta sok minden történt...

A tavalyi falunapi műsor, ami az
alapszervezet munkájának a gyü-
mölcse, reméljük, hogy elnyerte a
tetszésüket. A szervezeten belül
működő Fürtöcskék éneklőcsopor-
tunk augusztusban meghívást ka-
pott a Bátkában megrendezett
Gömöri Magyarok Kulturális Ünne-
pélyére, ahol sikeresen szerepelt az
ünnepi műsorban. Az év vége felé
két bál is megrendezésre került,
legutóbb szilveszterkor mulathat-
tak a jelenlévők. 

Esedékes évzárónkat ez év janu-
ár 20-án tartottuk meg, ahol jelen
volt a Rimaszombati Területi Vá-
lasztmány küldötte, Szamos Zsuzsa
is. Megtárgyaltuk az elmúlt év tevé-
kenységét, és a jövőbeli tervekről,
lehetőségekről is egyeztettünk. Vé-
leménycserék is történtek (hol nin-
csenek?).

Március 15-én kisiskolásainkkal
együtt kis ünnepi műsort mutat-
tunk be az 1848-as magyar szabad-
ságharcra emlékezve. Két tagunk
szervezőként részt vett a Tompa

Mihály Országos Vers- és Próza-
mondó Versenyen, Rimaszombat-
ban. A Fürtöcskék asszonykórust
szinte egész évben lefoglalta a Bí-
borpiros szép rózsa országos nép-
dalversenyre való felkészülés. Az
elődöntőn, amit május 27-én,
Óbáston rendeztek, szerencsésen
túljutott a csoportunk. Most továb-
bi felkészülés vár ránk, hogy sike-
resen vegyük a következő aka-
dályt, a középdöntőt. Szeretnénk
eljutni egészen a döntőig (ahogy az
2003-ban sikerült), amit novem-
berben Dunaszerdahelyen rendez-
nek. Ezen kívül szeretnénk eleget
tenni a környékbeli falvak meghí-
vásainak is. 

Az idei falunap kultúrműsorá-
nak az összeállítása is az alapszer-
vezet feladata volt, ami megtisztelő
feladat és nagy lelkesedéssel tettük. 

Az év hátralévő részében is ter-
vezünk rendezvényeket, fellépése-
ket. Ezekre az anyagi fedezetet sa-
ját forrásból és az önkormányzat
támogatásából nyerjük. Köszönet
érte!

Végül kívánok sok erőt, egészsé-
get mindannyiunknak, akik szeret-
jük és fontosnak tartjuk a hagyo-
mányok ápolását, érezzük a kultúr-
munka formáló erejének szükségét.

Kovács Judit, 
az alapszervezet elnöke  

Helyhatósági választások eredménye:
A választásra jogosult polgárok száma 614. A választáson részt

vett 402 polgár, vagyis 65,47 %. A képviselőjelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok száma 386, a polgármesterjelöltekre pedig 394.

A képviselőjelöltek sorrendje a következőképpen alakult :

Születtek: 
1. Berky Mário
2. Engler Sebastian
3. Mihályi Ákos
4. Cibuľa Martin
5. Balog Chiara
6. Gyerpál Tímea
7. Oláh Tomáš
8. Radnóczy Szimona
9. Miskei Margaréta

10. Csépe Géza
11. Kaločaiová Františka

Meghaltak: 
1. Balog József
2. Tóth Magdaléna
3. Kovács Barnabás
4. Kozák Jozef
5. Szabó Magdaléna
6. Dósa Júlia
7. Szabó Károly
8. Ádám Alfonz
9. Mihályi Bálint

10. Oláh Krisztina
11. Varga József
12. Kovács Mária
13. Mihályi Mária
14. Veres Mária

1. Knapp Éva, Mgr. 205
(alpolgármester)

2. Csomor Ilona 204
3. Balázs József 189
4. Mihályi Árpád 163
5. Szabó László 146
6. Jakubec János 120
7. Szabó Béla 114
8. Szabó Roland 99
9. Ignácz József 98

10. Molnár Gabriel 76

11. Szabó Ildikó 67
12. Bolcsó Imre, Ing. 65
13. Tóth Kálmán 54
14. Baláž István 44
15. Balog Lídia 43
16. Balog István 40
17. Balog Alica 40
18. Csonka  Attila 40
19. Oláh Balog Gyula 37
20. Horváth Norbert 18
21. Oláh Peter 13

A polgármester-választás eredménye:
1. Csörnök György 319 2. Fekete József 75

Környező falvak polgármesterei:

A Fürtöcskék idén is szeretne eljutni a Bíborpiros szép rózsa országos
döntőjére.

Várgede: Zagyi Margit
Ajnácskő: Hunyák József
Korlát: Tankina József
Almágy: Farkas Zoltán
Kisgömöri: Kisantal János

Kerekgede: Szálasi Mária
Feketepatak: Ján Sebiň
Feled: Mihályi Gábor
Gortvakisfalud: Ján Melišík

A Balogfalai Önkormányzat
és a Csemadok 

Alapszervezet lapja
Felelős kiadó: Csörnök György

Szerkesztette: Juhász Dósa János
Fotó: Gecse Attila és archív

Tördelő: Toronyi Xénia
Cím: Községi Hivatal, 
980 32 Blhovce 157, 

tel: 00421/47-5812 128.
Engedélyszám: 

Járási Hivatal, 01/2003
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Egyetlen iskolaigazgatónak,
egyetlen pedagógusnak sem
mindegy, hogy iskolájukban
hány diák tanul, hogy emelkedik
vagy fogyatkozik tanítványaik lét-
száma. Nem mindegy ez nekünk
sem. Ezért mindent megteszünk,
hogy iskolánknak jó hírneve le-
gyen, hogy a szülők  szívesen
írassák be gyerkőceiket hozzánk,
hogy a gyerekek korszerű körül-
mények közt tanuljanak. Büsz-
kén elmondhatom, hogy a mi is-
kolánkon nem fogy a tanulók lét-
száma, hanem növekszik, sőt
még a szomszéd faluból is hoz-
zánk írassák a gyerekeket.

Az utóbbi években valóban
megszépült az iskola, tornate-
rem, számítógépes terem, könyv-
tár létesült, modern taneszközök-
kel, segédeszközökkel  gazda-
godtunk, a tanulóink sok helyen
bemutatták tehetségüket. A pe-
dagógusok különféle tanfolyam-
okon vettek részt, hogy a legújabb
módszerek birtokában legyenek.

Az elmúlt tanévről elmondha-
tom, hogy tovább javult az iskola
szelleme, légköre, javult és jó a
kapcsolatunk a szülőkkel, az ön-
kormányzattal, az óvodával, az Is-
kolatanáccsal, sőt még a környező
iskolákkal is. Javultak az év végi ta-
nulmányi eredmények, gyermeke-
ink magatartása, viselkedés- és be-
szédkultúrája javuló. 

A tanulmányi munkához, annak
eredményességéhez visszatérve ál-
líthatom, hogy nehéz, de eredmé-
nyes tanévet zárhattunk. Kitűzött
céljainkat elértük és megvalósítot-
tuk. Az oktató-nevelő munka mel-
lett több rendezvényre is sor került
ebben a tanévben. Ezek az ünnep-
ségek nagyon jó alkalmak arra,
hogy a falu felé is megmutassuk,
milyen sokrétű munka folyik az is-
kolában. A tanításon túl azzal is tö-
rődünk, hogy  a tehetséges gyere-
kek szerepelhessenek. 

Nagyobb szabású 
rendezvényeink

✔ Karácsonyi ill. Télapó ünnepély
– a gazdag kultúrműsor után az is-
kolások az óvodásokkal együtt ver-
sekkel, énekekkel várták a kedves,
öreg Télapót, aki hintón  és pónilo-
von érkezett.
✔ Betlehemes jelenet előadása Ka-
rácsony napján a helyi templomban. 
✔ Farsangi karnevál – az iskola tor-

natermében valósult meg az idén.
Nagy meglepetések, kitűnő hangu-
lat jellemezte. 
✔ Megemlékezés március 15-én az
1848-as forradalomra – kultúrmű-
sorral  a Nepomuki Szent János szo-
bornál, koszorúzással egybekötve.
✔ Anyák napi műsor – május má-
sodik vasárnapján az Édesanyákat
köszöntöttük a kultúrházban, ahol
versekkel, dalokkal, jelenetekkel,
táncokkal és saját készítésű aján-
dékokkal ajándékozták meg az
anyukákat, nagymamákat a gyere-
kek. 
✔ Sportnap – a sportversenyeket
követte az önfeledt játék: focizás,
kötélhúzás, mesélés. 
✔ Gyermeknap –  kolbász és sza-
lonnasütés a természetben
✔ Iskolai kirándulások – minden
évben  hosszabb, rövidebb kirán-
dulásokat, túrákat szervezünk, ami
teljesen ingyenes a Pázmány Péter
Alapítvány jóvoltából. Az idén az
úticél  Bajmóc volt, ahol a gyere-
kek megnézhették  az állatkertet, a
várat, amely biztosan emlékezetes
marad a számukra. 
✔ Tanévzáró ünnepség – ballagás-
sal, tanévzáró műsorral, diszkóval
egybekötve  búcsúztak el a diákok
és a pedagógusok a 2006/2007-es
tanévtől. 

Eredményeink

A 2006/2007-es tanévben tanuló-
ink számos kiemelkedő eredmény-

nyel öregbítették iskolánk hírnevét.
Szavalóversenyen, tantárgy-,

tánc- és képzőművészeti versenyen
vettünk részt. Eljutottunk a  járási,
kerületi versenyekre, de volt tanu-
lónk, aki eljutott  a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Ver-
seny országos döntőjébe is, ahol a
3. helyen végzett: Oláh Balog Lívia,
akire nagyon büszkék vagyunk, de
nemcsak az iskola, hanem a falu is.   

A Rózsabimbó tánccsoportunk
Gesztetén a Gyermekfesztiválon
most is nagy sikert aratott, és a
fesztivál vándordíját ismét sikerült
elhoznunk. Eredményeinket ill.
képzőművészeti munkáinkat a Gö-
möri Hírlap és Vasárnap is  rend-
szeresen közölte. Ebben az iskola-
évben voltak  még különféle verse-
nyeink is az iskolában a napközi
keretén belül: sport -, tánc-, ének-,
rajz-, tantárgyversenyek.

Célunk, hogy a tanítványaink ne
csak a tanulmányi munkában, de
más területen is megmutathassák
tehetségüket. 

Működnek és eredményesek a
szakköreink: Ügyes kezek, informa-
tika- és képzőművészeti szakkör. A
2004/05-ös tanévtől   valamennyien
bekapcsolódnak az informatika ta-
nulásába. Jól felszerelt számítógép-
terem áll rendelkezésre és sokolda-
lú ismeretekre tesznek szert diákja-
ink. Természetesen sok játékprog-
rammal is rendelkezünk és ezeket
is szívesen használják. Szeretnek
rajzolni, szöveget szerkeszteni, logi-

kai és ügyességi feladatokat meg-
oldani. Júniusban újabb két szá-
mítógéppel gazdagodtunk, a gye-
rekek nagy-nagy örömére.

Nagyon sokat köszönhetünk a
Polgármester úrnak, aki mindent
megtesz azért, hogy korszerűen
felszerelt iskolánk legyen. 

Az elmúlt tanév igen gazdag
volt szórakoztató programokban
is: a Kicsi Hang előadását az isko-
la tornatermében élvezhették, a
Miskolci Bábszínház Aladin című
mesejátékát néztük meg Várge-
dén, s a helyi kultúrházban  egy
híres bűvész szórakoztatta a gye-
rekeket.

Sikeresen pályáztunk a Szülői
Szövetséggel együtt a Pázmány
Péter Alapítványnál –,,SZÜLŐ ÉS
ISKOLA – 2006/2007“ elne-
vezéssel. A megnyert támogatási
összeg 101 547,- Sk. Ebből az ösz-
szegből vásároltuk meg minden
diák részére a tanszercsomagot,

tornaruhát, tornacipőt stb. Ebből az
összegből fedeztük a kirándulások
költségeit (belépőjegyek, reggeli,
ebéd, autóbuszköltség stb.) és az
osztályfényképeket. Sőt az idén
még őszi-tavaszi kabát is lesz min-
den tanulónak, amit a szülőkkel kö-
zösen döntöttünk el. Külön örömet
jelentett a szülőknek a Rákóczi Szö-
vetség ajándéka – amit szintén pá-
lyázni kellett –, a beíratási ösztön-
díj, hisz minden  magyar iskolába
beíratott gyereket 10 000 forinttal
támogatnak.

Nagyon mozgalmas tanév volt ez
a 2006/2007-es. Ebben a tanévben
egy nemzetközi tudásfelmérésen
(TIMSS) is részt vettünk. Kanadá-
ban választották ki az iskolánkat. A
negyedikesek matematika és ter-
mészetismereti tudását mérték fel
feladatlapokkal. A felmérést az Ál-
lami Pedagógiai Intézet egyik mun-
katársa végezte, aki Pozsonyból ér-
kezett hozzánk. 

Februárban volt Besztercebá-
nyáról az Állami Tanfelügyelőség
részéről egy komplex ellenőrzé-
sünk. Nagyon jó minősítést kap-
tunk, az országos átlagtól sokkal
jobb  eredményt értünk el. Sok di-
cséretet kaptunk, ami igazán jól
esett mindnyájunknak, hiszen na-
gyon sokat dolgoztunk azért,
hogy ilyen jó eredménnyel zárult
az ellenőrzés.

Mgr. Bozó Erika 
iskolaigazgató

Mozgalmas és eredményes tanév az iskolában

Csoportkép a bajmóci vár előtt
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Mivel falunapunk a vakáció időszakába esik,
elérkezett az értékelés-magyarázás időszaka.
Nem könnyű feladat számomra, de megpróbál-
kozom vele. 

Sokéves tapasztalataim során arra a következ-
tetésre jutottam, hogy „rossz gyermek nincs,
csak el nem fogadott, rosszul kezelt gyermek“,
akit a szülő-felnőtt akar irányítani, mikor mit
csináljon, és mit ne. Érdemes lenne elgondol-
kodni azon, hányszor szól a szülő-felnőtt gyer-
mekéhez úgy, hogy az nem utasítás, tiltás vagy
szidás legyen. Egy kisgyermeknek nem erre van
szüksége. Szükségük van szeretetre, biztonság-
érzetre, ingerdús környezetre és sok játekra. A
játékon belül a kisgyermek csodákra képes. Fő-
leg akkor, ha van elegendő és megfelelő ösztön-
zés. A játék leköti a gyermek érdeklődését, és
egész  személyiségét, s ezáltal minden részének
fejlődésére hat.

Óvodánkban is a játék, játékos tevékenység,
élményszerzés dominál. Ezzel a céllal valósítot-
tuk meg ősszel a Játszóházat (szervezett játék
gyermek-szülő részére). A játékkínálatból a je-
lenlévők választhattak érdeklődésük szerint.
Azt az örömöt, ami a gyermekek szeméből su-
gárzott, nem lehet leírni. A Télapó bácsi érkezé-
se is nagy élmény volt a gyerekek számára, aki
lovaskocsiján végig kocsikáztatta a gyerekeket
falunk utcáin, és a téren szétosztotta a várva-
várt ajándékcsomagokat.

Ötletes jelmezek, vidám hangulat és kacagás
– így lehet jellemezni a farsangi álarcosbált, me-
lyet a gyermekek sokáig emlegettek.

Az elmúlt 2006–2007-es tanévben összesen
tizenhat gyermek látogatta óvodánkat. Ebből
szeptemberben hét óvodás lépi át az alapiskola

kapuját. Ünnepélyes búcsúztatásban részesítet-
tük a jövendőbeli iskolásokat, és hangos ének-
szóval kísértük az iskolába. De az alapiskolával
való együttműködésünk nem csak a közösen
megszervezett rendezvényekben nyilvánul meg.
Szorosan együttműködünk szakmai téren is.
Kommunikálunk, főleg az első osztályban tanító
pedagógusokkal a felmerülő problémákról, ne-
hézségekről, feladatok megoldásáról.

Feladataink teljesítésében nagy támaszunk a
helyi önkormányzat vezetősége, élén polgármes-
terünkkel, Csörnök Györggyel. Neki köszönhe-
tően anyagi támogatásban részesül óvodánk se-
gédeszközök, játékok beszerzésében, és méltó
körülményeket biztosít óvodánk működtetésére.

Nem kell a gyermekeinkkel töltött idő min-
den másodpercét értelmes elfoglaltsággal kitöl-
teni, mert a céltalan futkározás is hozzátarto-
zik egy kisgyerek életéhez, sőt még fejlesztő
hatása is van.

Végső közös célunk, hogy gyerekeink harmo-
nikusan fejlődő egyéniségek legyenek, szeretet-
ben nőljönek fel, s tegyünk meg közösen min-
dent célunk eléréséért.

Gombala Jolán

Tizenhatan az óvodában

Évtizedek óta működik falunkban a labdarú-
gó egyesület. Hosszú éveken át váltakozva sze-
repelt a járási második és harmadik osztályban.
2006 tavaszán a másodosztályból felkerült a leg-
magasabb, vagyis járási első osztályba. Újonc-
ként a 2006-os őszi idény elég jól kezdődött. A
zsinórbeli hazai győzelmek meghozták a csapat

önbizalmát. Az őszi idényt  tíz ponttal zártuk, s
azzal a céllal vágtunk a tavaszi idénynek, hogy
megvédjük az első osztálybeli tagságunkat. Vi-
szont ezen cél eléréséhez elengedhetetlen lett
volna a csapat egyben maradása. Ez sajnos nem
történt meg, az őszi idény legjobb gólvágója,
Gombala Róbert kivált a csapatból. Az ő játékát

és gólerősségét nem sikerült pótolni, de kiesé-
sünket nem csak ez okozta, hanem a vezetőség
(edző) rossz döntéseinek a sorozata. Ezáltal az
egész egyesület létezése is veszélybe került.

Az egyesület végül túlélte  a válságot, és a
csapat jövőre a másodosztályban folytatja a sze-
replését.  Szabó Roland

Vissza a második osztályba

Tizenegyen a tizenhatból Mihályi Zsuzsanna óvó nénivel

Nagy élmény volt a Télapó érkezése
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Száz éve született 
Petik Gyula, falunk tanítója 

Mély tisztelettel emlékezünk Petik Gyula igazgató-
tanítóra születésének 100. évfordulója alkalmából.

1907. március 15-én, Susányban született. Kántor-
tanítóként végzett, Jászberényben. 1954-től 1972-ig
tanított a falunkban. Tizennyolc éven át nagy szere-
tettel oktatta, nevelte a szépre, a jóra a rábízottakat.
A gyermekek őszinte szeretete összefonódott a ter-
mészet iránti rajongásával. Ezt a vonzalmat próbálta
beoltani tanítványai lelkébe is. Pedagógusi munká-
ját az alázat és az elhivatottság jellemezte. Hatvan
évesen, munkája elismeréseként Érdemes tanító-dí-
jat kapott.

Nyolcvanhat éves korában hunyt el, az osgyáni te-
metőben nyugszik. A fejfáján ez a szerény óhaja ol-

vasható: „Tégy egy szál vadvirágot a síromra!” Leg-
méltóbban így emlékezhetünk Rá! 

Számomra meghatározó volt a Vele eltöltött tizen-
három év. Kezdő tanítóként Ő indított el pedagógusi
pályámon. Szellemi örökségként hagyta rám Come-
nius gondolatát: „Tanítani tudás nélkül nem lehet,
szív nélkül pedig nem szabad!”

Mély főhajtással adózom emléke előtt. Iránta érzett
tiszteletemet és köszönetemet legméltóbban Ady so-
raival tudom kifejezni:

„S én jó mesterem, szeretném a kezed
Áldva-átkozva, sírva megcsókolni.”

Balogh Margit

Lapunk is nagy szeretettel kö-
szönti a 95 éves gyémántdiplomás
pedagógust, Tamás Aladárné
Szűcs Ilonát, a Balog-völgye tanító
nénijét, aki 1912-ben Várgedén
született. Ilonka néni a rimaszom-
bati polgári leányiskola elvégzése
után a pozsonyi Orsolya-rendi Ma-
gyar Tanítóképző Intézetbe kerül,
s itt szerzett tanítói érettségi bizo-
nyítványt. 2001-ben vehette át Esz-
tergomban a rubindiplomáját, s
még ugyanabban az évben Csáky
Pál miniszterelnök-helyettes a
Szlovák Köztársaság aranyérmét
adományozta neki. Ilonka néni el-
sősorban a Balog völgyében taní-
tott, s még ma is aktív tagja a rima-
szombati nyugdíjas klubnak. Ad-
jon az Isten számára továbbra is
egészséggel teli éveket, hogy hité-
ből és lelkesedéséből erőt merít-
hessünk kisebbségi létünk további
elviseléséhez. 

Petik Gyula Balogh Margittal

Hálás vagyok

A kedvesemért, aki panaszkodik a vacsorára, mert így az
estét velem tölti, és nem valaki mással...

Az adókért, amelyeket ki kell fizessek,
mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok/van munkahelyem...

A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy
barátaimmal tölthettem egy estét...

A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkösek, mert van elég
ennivalóm...

Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben...

Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a
csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam...

A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt
jelenti, hogy tudok járni és még autóm is van...

A nagy fűtésszámláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben
voltam...

Hogy a templomban ülő hölgy hamisan énekel, mert azt
jelenti, hogy hallok...

A mosni- meg vasalni valóért, mert azt jelenti, hogy van
ruhám...

Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy
tudtam keményen dolgozni...

Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt
jelenti, hogy élek...

És végül a sok hülye e-mailért, amit kapok, mert azt
jelenti, hogy van sok barátom, akik szeretnek engem és

gondolnak
rám...

Nyolcvanadik születésnapján nagy szeretettel köszöntjük 
„falunk színésznőjét”, 

Krausz Zoltánné Mihályi Máriát,
aki 1927. október 17-én született Balogfalán, s itt végezte alapfokú ta-

nulmányait is a helyi polgári iskolában. Édesapja korai halála miatt ő
gondoskodott öt kiskorú testvéréről, köztük fiatalon elhunyt öccséről,
aki reményteljes festőnek indult.

1955–58 között a komáromi Magyar Területi Színház tagja, s akkor is-
merkedik meg férjével, Krausz Zoltán film- és színházi rendezővel, s
Rozsnyóra költöznek. Eljátszotta Rozinát A sevillai borbályban, Moana
Meát A néma leventében és Margitot Egri Viktor Ének a romok felett cí-
mű darabjában. Később Rozsnyón több amatőr előadást is rendezett, va-
lamint címszerepet vállalt Laczkóné Kiss Ibolya Erzsi tekintetes asszony
és Gorkij Az anya című drámájában. Fia, Krausz Tivadar író.

Isten éltesse Ilonka nénit!
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Nevét szinte mindenki ismeri, mégis sokan
nem tudják, hogy Mihályi Molnár László tős-
gyökeres balogfalai. Bár édesapját, Molnár
Istvánt a sorsa és az állása egész Gömörbe el-
vetette, hisz tanított Gesztetében, Serkében,
Várgedében,  Beretkén, Kisgömöriben és a já-
rás más eldugott, de akkor még létező kisisko-
láiban (mára már nemcsak az iskolák, hanem
lassan a falvak is eltűnnek), de pár évre szülő-
faluja iskolájába is eljutott. 

Bár Kisgömöriben laktak, László a nyarak
egy részét mindig Balogfalán töltötte, hisz
nagyszülei, unokatestvérei, keresztanyja is
itt éltek („azok a helyek, amelyek számomra ma
egyre kedvesebbek, így maradnak meg a gyerek-
koromból”). Édesapja nemcsak tanított, ha-
nem afféle mindenes is volt, hiszen ha kel-
lett, színdarabot tanított be, hivatalos irato-
kat fordított. Büszkén mondja, hogy azok kö-
zül, akiket az édesapja tanított, minden hato-
dik egyetemet végzett, ami magasan a szlová-
kiai átlag fölött van, s csak dicsérni lehetett a
kisiskolás oktatási módszereket, ahol egy-
szerre valósulhatott meg a tehetséggondozás
és a felzárkóztatás is. Négyen vannak testvé-
rek, akik közül ketten élnek Rimaszombat-
ban, egyikük pedig Tornalján. László serdü-
lőévei a hatvanas évekre esnek, s 1968 szelle-
misége döntő hatással volt későbbi életére is.
A rimaszombati gimnázium után a pozsonyi
egyetemi évek következtek, ahol ugyan ma-

tematikát kezdett el tanulni, de végül ma-
gyar-pszichológia szakon végzett. 

Mivel jó kapcsolatokat ápolt Duray Miklós-
sal és Duka Zólyomi Árpáddal, s nem rejtette
véka alá meggyőződését, őt is megfigyelték, s
amikor az egyetemet befejezve családot alapí-
tott és a feleségével Perbenyikre költözött, nem
kaphatott tanári állást, csak népművelőként
alkalmazták, havi 1350 koronás fizetésért.
Királyhelmecen színkört vezetett (ez a szokása
később is megmaradt), s többször eredménye-
sen szerepeltek a Jókai Napokon is. Aktív
résztvevője volt a hetvenes-nyolcvanas évek
klubmozgalmainak, kerékpártúráinak is, ame-
lyek nélkülözhetetlen szerepet játszottak a fel-
vidéki magyarság megmaradásában. 1987-ben
juthatott csak katedrához Szepsiben, ahol az-
tán a helyi alapiskola igazgatójaként is műkö-
dött. Ma a kassai ipari tanára. 

A hetvenes évek elején megjelentek az első
versei is, de soha, semmilyen írói csoportosu-
láshoz nem csatlakozott, s még a verseskötetét
is Kárpátalján adták ki 2000-ben Fohászok
virradatért címmel. Nem egy versét meg is ze-
nésítették (Borostyán együttes, Hornyák
Marek, Dinnyés József, Bodonyi András). 

Szepsiben telepedtek le a feleségével, Sári-
kával, s három gyereket neveltek fel, akik kö-
zül ketten már kirepültek a családi fészekből.
Lánya, Piroska Nagykanizsán él a férjével és a
gyerekeivel, míg Ákos fia Dunakeszin alapí-

tott családot. Legkisebb fia, Bence idén érett-
ségizett a miskolci jezsuitáknál, és Budapes-
ten folytatja a tanulmányait számítástechnika
szakon.

László a kassai magyar kulturális élet aktív
résztvevője, akiről mostanában elég sokat
hallhatunk-olvashatunk a sajtóban. Most vég-
zett osztálya egy Nagy Magyarország térképét
ábrázoló tablóval lepte meg, s ez a meglepe-
tés annyira jól sikerült, hogy az iskola igazga-
tója saját kezével zúzta szét a velünk élő szlo-
vákok érzékenységére hivatkozva („tudom,
hogy mi a különbség a kompromisszum és a meg-
alkuvás között”).

„Ha nem a hit alapjain működnek szellemi
dolgok, azok nem szellemi értékek” – fogal-
mazza meg mintegy összegzésül krédóját a ta-
nár, publicista, költő és mindenekelőtt felvi-
déki magyar Mihályi Molnár László. (jdj)

Egy rebellis Balogfaláról:

Mihályi Molnár László
Hazátlan honban – hontalan hazában

mikor már senki nem segít
s úgy érzed minden elveszett

tudod-e hol vagy
s hazád hol lehet
tudod-e földed vajon merre van
tudod-e még hogy élet hol fogan
van-e még reményed erőd
kibírni poklot temetőt
lesz-e még morzsányi hited
amíg az átkot cipeled
és a tükörből aki visszanéz
ki voltál egykor
tán az vagy-e még..?

szerelmet tüzet őriz a szemed
az emel föl aki eltemet
az hív vissza ami megtagad
örökös zajban mindig egymagad

holt vizeken hol tenger árad
keresed otthonod hazádat
hol hínáros láp húz le a mélybe
s szárnyatlan lélek taszít beléje
hol határok szabnak gátat a szónak
csak szalmaszálnyi a mentőcsónak 
még emlékszel sziklákon álltál
mosdattad arcod friss pataknál
kiáltásodra visszhangzott a völgy
s egy földcsuszamlás mindent
elsöpört
beterített szennyes lé iszap
a hordalék lassan átitat
idegen anyag tömül a szádba
halálra ítélten vársz

f e l t á m a d á s r a

Augusztus 4-én Rockfesztivál Ajnácskőn. Részletek a plakátokon!
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Belőlük értünk szót
Ha 1989 után megcsappant is, ma is
több magyar nyelvű lap jelenik meg
tájainkon, de van magyar nyelvű rá-
dió- és tévéadás is.
Egyetlen magyar nyelvű napilapunk
a Petit Press kiadásában megjelenő
Új Szó, amely vasárnap kivételével

naponta megjelenik. Állandó rovata
a Régió, amely környékünk esemé-
nyeiről is hírt ad. Rimaszombati
munkatársa Szászi Zoltán, aki a
0907-773 833-as telefonszámon ér-
hető el. A lap rendszeres szerdai
melléklete a Szülőföldünk. Hétvégi,
családi magazinként lát napvilágot

a Vasárnap hetilap. A Madách
Posonium adja ki a Szabad Újság c.
közéleti hetilapot, valamint a Jó
Gazda c. szaklapot. A legkisebbek a
Tücsök c. gyereklapot olvashatják,
amely szintén a kiadó gondozásá-
ban jelenik meg. A Rimaszombati
Városi Hivatal gondozásában jele-
nik meg a Gömöri Hírlap c. hetilap,

amely nem csak a város, de a régió
eseményeiről is beszámol. 1999 óta
jelenik meg a Gömör-Kishonti Mú-
zeumegyesület gondozásában a
Gömörország, amely az északi ma-
gyar peremvidék fórumaként hirde-
ti magát, s negyedévente közöl hon-
ismereti, művelődéstörténeti íráso-
kat vidékünkről. Új kulturális la-

punk az Itthon, amely főleg a Cse-
madok fóruma szeretne lenni. Na-
ponta jelentkezik a Pátria rádió ma-
gyar nyelvű adása, amely vidékün-
kön az 567 kH-es hullámhosszon,
12.00 és 20.00 között fogható. S hét-
köznaponként napi ötperces ma-
gyar nyelvű hírösszefoglalót hallhat-
nak-nézhetnek a Szlovák Televízió
magyar adásában is, ahol szerdán-

ként jelentkezik a Magyar magazin,
kéthetente pedig a Terítéken c. vita-
műsor. A magyar szerkesztőség ve-
zetője falunkbéli, Debnár Klára,
akivel legutóbbi számunkban be-
szélgettünk. Akinek pedig van in-
ternetje, az rólunk szóló friss híre-
ket olvashat a www.felvidek.ma
(ahol lapunk is olvasható) és a
www.bumm.sk honlapon.

Debnár Klára, az STV magyar adásának vezetője Nagy Ildikóval, a Pátria
rádió főszerkesztőjével (Hritz István felvétele)
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Betlehemes játék a templombanSzigeti László parlamenti képviselő és Németh Gyula,
Borsodszentgyörgy polgármestere

Oláh Balog Lívia az öccsével

Kalocsai Alexandra rajza

Mihályi Ágika rajza

Balogfalai dísztökök egy szepsi fesztiválon



BALOGFALAI HÍRMONDÓ
A BALOGFALAI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CSEMADOK ALAPSZERVEZET LAPJA

2007 július, VII. évfolyam, I.–II. szám, megjelenik félévente ára: 10 Sk

A Balogfalai Hírmondó, az
Önkormányzat és a Cse-
madok Alapszervezet lap-

ja immár tizenegyedszer jelenik
meg és informálja a polgárokat a
község gazdasági és kulturális éle-
téről, valamint az Önkormányzat
munkájáról. A lap az Önkormány-
zat támogatásával jelenik meg, de
köszönettel tartozunk a szerkesz-
tők  munkájáért is. 

A 2006-os év második felétől
napjainkig több olyan esemény zaj-
lott Szlovákiában, mely hatással
van községünkre is. 2006 júniusá-
ban előrehozott parlamenti válasz-
tások voltak. Az új kormánykoalí-
ciót a Smer, a HZDS és az SNS al-
kotja. Az MKP már nem tagja a
kormánynak, viszont a parlament-
ben ellenzéki pártként tevékenyke-
dik húsz képviselővel. Változás tör-
tént a párt országos vezetésében is,
a párt elnöke Csáky Pál lett.  2006
decemberében helyhatósági válasz-
tások zajlottak Szlovákiában, így
községünkben is. A polgármesteri
helyért két jelölt versengett, a kép-
viselő jelöltek száma pedig 21 volt.
A megválasztott polgármester és a
teljes testület az MKP színeiből in-
dult, és kapta a legtöbb szavazatot
a választók részéről (részletesen
lásd a 3. oldalon).

Új választási időszak elején va-
gyunk, de nem kecsegtető helyzet-
ben. Sajnos a minisztériumok mint-
ha mellőznék a délvidék települése-
it a pályázatok értékelésénél. Az
infrastruktúra fejlesztésének mérle-
ge északi irányba billen, pedig már
erre a régióra is ráférne az infrast-
ruktúra teljes kiépítése. A fiskális
decentralizációnak köszönhetően
saját mozgásterünk még van, de
nem lehet mindent megoldani saját

forrásból. Ennek ellenére tovább
folytatjuk az Európai Szociális Alap
támogatásával az ösztönző tevé-
kenységet – jelenleg 80 munkanél-
külit bevonva, faluszépítő munkát
végezve. A munkanélküliek irányí-
tását öt koordinátor végzi, kiknek
bérét az Európai Szociális Alap biz-
tosítja. A munkanélkülieknek to-
vábbra is heti tizenkét órát kell le-
dolgozniuk közhasznú munkában,
s ezzel 1.900,- Sk ösztönző segélyt
kapnak az amúgy is alacsony szoci-
ális segélyük mellé. Rendszeresen
biztosítjuk a futballpálya, játszótér,
temető, közterek karbantartását.

2006 novemberében új burkola-
tot kaptak a mellékutcák, mivel
már nagyon rossz állapotban vol-

tak. Próbálkoztunk uniós pályázat-
tal is, de sajnos nem sok sikerrel.
Ezért az Önkormányzat úgy dön-
tött, hogy hosszúlejáratú hitelből
valósítja meg ezt a beruházást.

Ebben az évben kívülről felújí-
tottuk a Községháza épületét, a
Kultúrház épületét, Nepomuki
Szent János szobrát, teljes felújítást
kap a későbbiekben az iskola udva-
ra (parkosítás, kiültetés), közleke-
dési táblákat helyeztünk el minden
mellékutcában.

Pályázatot nyújtottunk be a
sportöltöző felújítására az Iskola-
ügyi Minisztériumhoz, mivel az öl-
töző már nagyon rossz állapotban
van. Szükség van a tető megjavítá-
sára, belső felújítására (zuhanyzó,

illemhelyiség). A beadott pályázat-
ról még nem érkezett értesítés.

Balogfala Önkormányzata 2007.
július 21-én hagyományt teremtve
immár hetedszer rendezi meg a fa-
lunapot gazdag programmal.  Az
idén annyiban rendhagyó a rendez-
vény, hogy 580 éve, 1427-ben emlí-
tik meg konkrétan községünket
egy adóösszeírásnál. A falunapon
vendégünk lesz testvérfalunk
Borsodszentgyörgy Önkormányza-
ta és polgármestere.

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

Csörnök György
polgármester

Falunap 2007 – gondolatok a község életéből

A Községháza és Nepomuki Szent János szobra is felújításra került.

Falunap 2007 – Program
9.00 Ügyességi versenyek gyermekeknek a helyi sportpályán

10.00 Barátságos labdarúgó mérkőzés Síd csapatával
13.30 Fogadás az óvodában
15.30 Szabadtéri kultúrműsor – Csemadok, iskolások, óvodások,

Fürtöcskék énekkar, Gesztetei Barkó menyecskekórus
17.30 Operettgála és slágerparádé a nagykürtösi Triász Varietas

előadásában
19.00 Szabadtéri mulatság éjfél után egy óráig
21.30 Tűzijáték


