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Egy közösség a jövő szorításában
„A táj, amit magunkban hordozunk, nem halandó, s nem halandó az emlék. Aki nem érzi
boldogító csendjét, a lelkét vesztette el valahol.”
(Dénes György)
Balogfalva község 580 éves az
idén. Legalábbis hivatalos okiratok
1427-ben említik először egy adóösszeírásban. Régmúltjának történetét vázlatosan pár évvel ezelőtt
dolgozta fel G. Kovács Gyula helytörténész. Bár lehet, hogy az újabb
kutatásoknak köszönhetően várnak
még ránk komoly meglepetések.
De fura módon főleg az elmúlt
évtizedek történései vesztek el, s
ezért döntött úgy a Csemadok helyi
alapszervezete az önkormányzattal
közösen, hogy megpróbálja feltérképezni az elmúlt évtizedek történéseit. Az évforduló is arra ösztönzött bennünket, hogy felgyorsítsuk
a folyamatokat.
Már tavasszal elkezdtük a gyűjtési munkát, s az iskola épületében
kialakított helyiségben raktározzuk
a felgyűjtött emlékeket (szakrális
emlékek, fotók, szőttesek, tárgyi
dokumentumok, újságcikkek). En-

nek a folyamatnak egy későbbi állomása lenne egy tájház kialakítása.
Szeretnénk egy emlékkönyvet
is kiadni, amely két részből állna.
Az első részben a falu régmúltját
dolgoznánk fel, a második rész
pedig a falu közelmúltjáról adna
számot. A régmúlt dokumentumait és emlékeit G. Kovács Gyula
helytörténész tárja fel, a közelmúlt történetét pedig oral history
formában Juhász Dósa János és
Kovács Tibor a közelmúlt közszereplőinek vallomásai és visszaemlékezései alapján. Ennek keretében szeretnénk feldolgozni az iskola, a helyi civil szervezetek (focicsapat, Csemadok, Vöröskereszt), a cigányzenészek történetét, de szeretnénk feltárni a faluban élt zsidóság még fellelhető
emlékeit, és a falut is érintő kitelepítésekkel foglalkozni. Tavasszal a
templom előtti téren kopjafát is
állítunk, valamint a jövő év folyamán emléktáblát leplezünk le a
Balogfalán élt és működött cigányzenészek tiszteletére.
Szeretnénk kérni mindazok segítségét, akiknek régi emléktárgyaik (régi népviseletek, bútorok,
szőttesek, fotók, újságcikkek stb.)

Az 1951-ben épült kultúrházat is az idén újították fel
vannak a birtokukban, hogy azt a
leendő kiállítás illetve tájház számára adják kölcsön, hogy ezzel is
gazdagítsuk a tárlat anyagát. De
várjuk azok jelentkezését is, akik
akár anyagilag, akár személyes
kapcsolataik révén hozzá tudnak
járulni terveink megvalósulásához.
(obec.blhovce@stonline.sk, balogfalva@gmail.com, az iwiwen csatlakozhat a Balogfalvaiak klubjához).
S nem utolsósorban mindazokat
hívjuk, akik bár már nem élnek Ba-

logfalán, de családi, baráti és személyes kapcsolataik révén szorosan kötődnek a községünkhöz.
Első lépésként december nyolcadikán szeretnénk közkinccsé tenni
munkánk első eredményét. Teszszük ezt abban a reményben, hogy
nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, hiszen múltunk ismerete nélkül közösségünk egyedül marad, és
nem képes fennmaradni villámgyorsan globalizálódó és elszemélytelenedő világunkban.

Tudunk egymásról
Nagybátyám nem az a levelezős
típus, sokszor évekig sem kapunk
tőle levelet. Ez nem is lenne furcsa,
ha nem Ausztráliában élne. Pár év
kihagyás után a napokban jött egy
csomag benne egy videokazettával.
Nem is annyira a kazettának örültünk anyámmal, hanem a ténynek,
hogy idős kora ellenére még él.
Anyám is még csak tizennégy
éves volt, amikor az ötvenes évek
elején nagybátyám felkerekedett, s
elment bánatában világot látni. A
szüleivel együtt jehovisták voltak, s
azok akarata ellenére feleséget szereztek a számára. De ahogy várható
volt, ez a kapcsolat tiszavirág-életűnek bizonyult, s hogy elejét vegye
egy hosszú távú szerencsétlen házasságnak, nagybátyám kereket oldott, s először Karlovy Varyban vállalt munkát. De mivel hónapokig
nem adott életjelt magáról, édesanyja, akinek másik fia a szovjet
fronton maradt (de bizonyosságot

soha nem kaptak a haláláról), felkerekedett, hogy megkeresse. A volt
szállásadója már csak arról tudott
beszámolni, hogy innen is odébbállt, de hogy hová, azt nem kötötte
az orrára. Aztán évekig semmi,
mígnem váratlanul levél jött Ausztráliából, amelyben nagybátyám közölte, hogy kalandos körülmények
között, az Atlanti-óceánon egy te-

herszállító hajón, hordóban megbújva ezen a számunkra oly távoli
földrészen talált új életet. Megnősült és három gyereke született. De
ami a legfontosabb, hogy a saját rózsafarmján dolgozhat. Mivel ez
még bőven a szocializmus évei alatt
történt, s apja a helyi termelőszövetkezet egyik vezetője volt, nem
igen dicsekedtek vele, és csendben

Veréb István (balról az első) családjával Renmarkban

elsiratták a másik fiukat is. De amikor az újságból megtudták, hogy
azon a vidéken akkoriban voltak
pusztító árvizek, a szülői ösztönök
felülkerekedtek, s anyja kétségbeesésében a Vöröskereszttel kerestette. Talán még a halála is elfogadhatóbb lett volna számukra,
mint ez a bizonytalanság, amit az
idősebb fiukkal már egyszer megéltek. Vagy tíz év telt el, amikor
újabb levél érkezett. A szülők addigra már meghaltak, a levelet a rokonoknak kézbesítették. Egy-egy
levél ötévenként azóta is mindig
jön. Legutóbb fényképeket is küldött, mi pedig elküldtük a helyi lap
legújabb számát és a Gömörország
c. könyvet. Erre jött most köszönetként egy videokazetta, amelyen
nem csak a környékkel, hanem a
családdal és a rózsafarmmal is
megismerkedhettünk. Tudunk egymásról.
Juhász Dósa János
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Gortvamente
2002. november 15-én Balogfala,
Korlát, Feketepatak, Várgede, Kisgömöri, Gortva és Kerekgede községek létrehozták a Gortva Mikrorégiót, amelyet lapunk 2004/1-es
számában részletesen is bemutattunk. Akkor ajánlatot tettünk a
mikrorégió községeinek egy rendszeresen megjelenő közös közlöny kiadására, de pozitív visszhang azóta
sem érkezett. E jubileumi számunk
elsősorban Balogfalára fókuszál, de
egy írás erejéig a szintén a Gortva
partján fekvő Ajnácskő községbe is
ellátogat. Aki pedig többet is meg
akar tudni a régióról, annak ajánljuk
a Dajama Könyvkiadó által 2002ben megjelentetett Gömör Kishont
útikönyvet (Gabriel Zubriczký és Ján
Szőllős munkája) illetve B. Kovács
István Gömörország c. nagyszerű
múltidéző kézikönyvét. S aki irodalmi élményekre vágyik, olvassa el
Horváth Zoltán Alvó vulkánokon c.
regényét, amelyet 1938-ban adtak ki,
de feltétlenül megérdemelne egy
újabb kiadást. Az alábbi dolgozat a
Kulcsár Tibor Verseny esszéíró pályázatára készült.

Ajnácskő
község múltja
„Legyen ennek a sziklavárnak a
neve Hajnácskő köve, Hajnácskő”
– így döntötte el Huba vezér a honfoglalási csata lezajlása után, hogy
a Gortva-völgyi bűvös forrás fölött
kimagasló vár a Hajnácskő nevet
kapja. Tulajdonosa Gedő vitéz pedig a gyönyörűséges várral együtt
megkapta Huba vezér szépséges lányát is, akit nem másnak, mint
Hajnácskának hívtak és boldogan
éltek itt három gyermekükkel.
Ennek több mint ezer éve... Belegondolok, mennyi eseménynek
volt tanúja Ajnácskő vára, mennyi
gazdája lehetett. Sok történetet olvastam magam is. Az első írásos
emlék 1334-ben említi először. Épp
Ajnácskő történetéről tartok kezemben egy könyvet, miszerint
1410-ben a Széchenyiek, majd a
Salgaiak birtokában volt. Ezután
királyi tulajdonba került, 1438-ban
pedig a Palócziak kapták zálogba.
A tulajdonosok között szerepeltek
Balassa Menyhért, a Lorántffy család és Széchy György is. Ez időtájt
a vár alatt lévő kicsinyke falucska

egyre növekedett, nagyobbodott,
mígnem a mai Ajnácskővé nőtte ki
magát.
Sokszor eszembe jutott már,
milyen is lehetett ez a vár, mikor
még teljes egészében pompázott.
Lehet, ha a törökök Hasszán bég
vezetésével fel nem gyújtották volna bosszúból 1645 táján, amiért
kiűzték őket, talán saját szemünkkel is megcsodálhattuk volna. Azóta áll a vár romokban, illetve ami
megmaradt belőle, az 1703-ban
égett le. Sajnos soha nem építették fel többé, ma már csak néhány
fala áll.
Ajnácskő azonban nem csak várromjáról ismert. Még az 1800-as
évek táján megtalálható volt itt egy
igen híres csevicefürdő is, ahol még
maga Petőfi Sándor is megfordult.
Bár nem ő volt az egyetlen híres
ember, aki meglátogatta a fürdőt,
messziről ellátogattak ide az ország
minden tájáról, de még a környező
országokból is. Nagyon jó pezsgő
vize miatt mind ivásra, mind fürdésre alkalmas volt, és több betegségre nyújtott hatásos gyógymódot.
Egy régi újságcikkben így olvastam: „A Medvesallyi palóczságnak
ezen mosakodó Mekkája vasárnaponként a legszebb társaságot
gyűjti termeibe”. A század vége felé
a fürdőnek olyan jó híre volt, hogy
a később tragikus véget ért Rudolf
trónörökös is itt akarta gyógyíttatni
feleségét, Stefánia főhercegnőt. Ez
azonban nagy beruházásokat kívánt volna a tulajdonostól, ezért a
fürdő működését inkább megszüntette. Sajnos arról, hogy ez valóban
így történt-e vagy csak szóbeszéd,
biztosan meggyőződni nem tudunk, ez a múlt homályába merült.
Ma csupán egy kis forrásból csordogál a gyógyvíz.
Még tovább is sorolhatom a
szebbnél szebb emlékeket, amik a
múltból maradtak ránk, mint például a 18. században épült barokk
kápolna és szintén a 18. századból
származó csodás klasszicista stílusban épült kastély, ami a vár lábánál
helyezkedett el, amit gyönyörű
park övezett. De említsük meg a
vár alatt található fából készült haranglábat, amit szintén érdemes
megnézni, ha Ajnácskő környékére
látogatunk.
Itt ülök és arról mesélek, milyen
volt a múlt, és milyen szép építmé-

nyek maradtak ránk, ha körülnézek és látom ezt az elbűvölő tájat,
egyértelművé válik számomra, miért is látogatja Ajnácskőt annyi sok
turista. Ajnácskő nem csak a várromjáról ismert, hanem az őt körülvevő tájról, ugyanis az itt található hegyek tűzhányók voltak. Az
egyik hegyet ma is Pogányvárnak
nevezik. Az ember nyomát a Pogányváron leginkább a barlangok
őrizték meg. A barlangokban különböző korok gazdag leletanyagára bukkantak. Számos használati
tárgy került elő a bronzkorból. A

pusztultak. Erre több bizonyíték is
van. Többek között a Békástónál
pár éve folyó ásatások során talált
leletek, amelyek a világ legjelentősebb leletei közé tartoznak.
Ajnácskő környékén azóta számos
ásatást kezdeményeztek, az utolsót
1996-2000 között végezték, melynek során számos érdekes leletre
bukkantak.
Szeretném még megemlíteni a
község domináns építményét, az
1995-ben Novák István tervei alapján épült templomot, ami a falu középpontjában helyezkedik el.

„Legyen ennek a sziklavárnak a neve Hajnácskő köve, Hajnácskő”
kelták után nem csak használati
eszközök maradtak, ugyanis a bazalttömbök kelta temetőt rejtenek.
Számunkra a legizgalmasabbak
mégis azok a honfoglalás-kor előtti
rovásírásos kőtáblák, melyeket
ezekben a barlangokban találtak.
A Pogányvár elnevezés nem véletlenszerű, hiszen ez az erődrendszer hosszú ideig védelmet nyújtott különféle népcsoportoknak.
Tetején valaha bronzkori népek is
építettek maguknak erődítményt.
Sok turista látogat el a Ragácshoz
is, ami bár elég hihetetlenül hangzik, valóban működő tűzhányó
volt, és ennek kitörése volt az oka
annak, hogy az itt élő mamutok ki-

Évszázadok óta a vár sajnos már
csak omlik, minden évben kisebb
a rom, de a kőszirt, amire épült,
ma is ugyanolyan szép, mint amilyennek egykor Huba vezér lánya
látta. A kastély is elhagyatott, a
pezsgő csevicekút helyét is alig találni, mégis minden ide látogatónak ajánlom, hogy fáradságot nem
sajnálva másszatok fel a vár gyér
maradványaihoz. Tekintsetek le, és
csodás kilátás tárul elétek nem
csak Ajnácskő községre, ami egyre
épül-szépül, de az egész Medvesaljára, az őt körülvevő falvakra, erdőkre, mezőkre, hegyekre és a fürge Gortva patakra.
Szabó Kitti
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Ahol szükség van rám –
bemutatkozik Vojta Richárd várgedei plébános
Ahol a Garam vize elveszik a széles, hömpölygő Dunában, s a börzsönyi hegység erdei átölelnek egy
kis völgyet, ott fekszik Garamkövesd, ahonnan származom.
Egy munkás, háromgyermekes
családban, utolsóként, 1975-ben
születtem, az érsekújvári körzethez tartozó, kis határvárosban, a
Garamkövesdtől mindössze 4 km
távolságra eső Párkányban (Štúrovo). Ott nyertem el az alapfokú
műveltségemet, az Ady Endre szlovák tannyelvű alapiskolában, majd
későbbiekben az érsekújvári szakközépiskolán autószerelői szakmát
tanultam és 1994-ben, ugyanazon
iskolán, esti tagozaton, munka
mellett érettségiztem le. Még
ugyanazon évben berukkoltam, és
egy évet töltöttem le a trencséni kaszárnyában. A katonai szolgálatom

alatt jelentkeztem a Komenský
Egyetem szepesváraljai hittudományi karára, valamint a rozsnyói
egyházmegye szolgálatára. A felvételi vizsgák után 1995-ben léptem
át a papnevelő intézet küszöbét,

amely hat éven keresztül otthonommá vált.
2001. június 14-én szenteltek pappá a rozsnyói székesegyházban, és
az első kinevezésemet Rozsnyóra
kaptam, ahol három évig káplán-

ként működtem. 2004 júliusától pedig a püspökség továbbképzésre
küldött Rómába. Ott, a Szent Gergely Egyetem egyházjogi karán, három éves tanulmány után, az egyházjogból elnyertem a „licenciátusi”
akadémiai fokozatot. Miután kiértesítettem Kojnok püspök urat tanulmányaim sikeres befejezéséről, feltette a kérdést, hogy melyik plébániára szeretnék menni. A válaszom ez
volt: „Nem fogok magamnak plébániát választani. Tegyen olyan helyre,
ahol szükség lesz rám! Akkor mész
Várgedére! Jó? Igen – válaszoltam”
Így kerültem e gyönyörű környékre.
Rövid ideje vagyok itt. A jó Istent
csak arra kérem, hogy közös erőfeszítéssel „közelebb kerülhessünk
egy lépésre a világossághoz – ebben akarok én eszköz lenni.”
(Széchényi István)

Emlékfoszlányok elmúlt évekről –
egy csésze kávé mellett Mihályi Edittel
Erre még Te is emlékezhetsz –
mondja Mihályi Edit, a Fürtöcskék
vezetője, amikor előveszi a szekrény mélyén féltve őrzött régi képeket és emléklapokat. De gyorsan
kiderül, az emlékezés szelektív műfaj, s bizony mindenkinek más és
sokszor másképp marad meg az
emlékezetében.
Az elmúlt évtizedekben, ha lassuló tempóban, de ebben a régióban is sok minden megváltozott.
Editke néni és a férje még teljesen
más faluképet lát maga előtt, ha behunyja a szemét. Gyerekkorukban
hol volt még a kultúrház, de a mai
főtér környékén még több sor ház
állt és itt volt a kocsma is. Akkoriban még utcánként állt a bál, s mi-

vel cigányzenész is akadt bőven a
faluban, Csülki és bandája aprópénzért és némi itókáért húzta a
talpalávalót, Balogh Gábor pedig kiment a Nagyparlagra és klarinétján
onnan játszotta a Krasznahorka
büszke várát. Árpi bácsi még a régi
focimeccsek hangulatára is emlékszik. Az ötvenes-hatvanas években
számos színdarab is bemutatásra
került, Lőrincz Bálint és Dósa János
vezetésével. Csalódások, Liliomfi és
más darabok arattak megérdemelt
sikert, s többek között Botos Lenke,
Mihályi Magda, Szabó Rózsika, Kovács Vera, Cilik Éva és sokan mások
léptek a világot jelentő deszkákra.
De volt több zenekar is. Szabó
Elemér, Csépe Gyula, Desko s má-

A csoport többször eljutott a Tavaszi szél vizet áraszt kerületi fordulójára is

Iskolai ünnepség a ‘80-as években
sok játszottak a helyi mulatságokon, de ha kellett, még éjjeli zenét
is adtak. A hetvenes években létrejött az asszonykórus is, amelynek a
vezetője Balogh Margit tanítónő
volt. A tagok között ott találhattuk
Miklós Erzsikét, Pap Annát, Kovács
Ilonkát, Kókai Zsuzsát, Balázs Editet, Balázs Katit, Dósa Anikót,
Csépe Ilonát, Lukács Margót, Ríz Irmát, Balogh Manyikát, Jakubec
Magdát, Telek Máriát, Dósa Katica
nénit és Szabó Ágnest. A csapat
többször eljutott a Tavaszi szél vizet
áraszt kerületi fordulójára is, még
Nagykaposon is felléptek. A falu
akkori vezetése is támogatta a cso-

portot, Editke néni külön kiemeli a
helyi nemzeti bizottság titkárnőjét
Výboch Klárikát, majd a későbbi
polgármestert, Csépe Ilonát. Az
asszonykórus a kilencvenes évek
közepe táján szűnt meg, hogy 2001ben Dósa Anikó és Mihályi Edit vezetésével újjáalakuljon. Alapiskolásokból citerazenekar is alakult az
ajnácskői Agócs Ferenc pátyolgatása mellett. A szekrényből egy-két
ruhadarab is előkerül az akkori viseletekből. Míg odakint bőszen hull
a korán jött hó, odabent egyre lázasabb a hangulat. A nosztalgia és a
csak a szépre emlékezem varázsa
megeleveníti a múltat. (jdj)
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A balogfalai iskolai oktatás vázlatos története
A balogfalai iskolát 1810-ben szervezték meg.
Az első iskolaterem a tanítói lakással együtt a
Hóstyán volt. Egy tanteremből, egy szoba-konyhás lakásból állt, amelyhez még istállóépület is
tartozott. Az első tanítók, akikre még név szerint
emlékeztek a helybeliek: Luspay, Puskás, Varga,
Janovics, Nemes Antal, Mravcsák József, id.
Pongrácz István. Az iskolaterem néhány évtized
múlva szűkösnek bizonyult és Szamovolszky
Elek kántortanító működése idején, 1886-ban új
iskola épült a község közepén, amely jelentős átalakításokkal a mai napig ugyanazt a célt szolgálja. A tanköteles gyerekek száma az első világháború idején elérte a 140-et is. A másik épületet
a tanítói lakással együtt 1924-ben építették.
1924-ben már két tanerős (akkori igazgatója
Pásztor Mihály, a másik tanerő Szegedi Irén volt,
akit később Labossa Teréz váltott), 1936-ban már
egy harmadik tanerőt is alkalmazni kellett. Az
iskola akkori igazgatója Pongrácz István volt,
akinek a munkáját Farkas Jolán és Sebő János tanítók segítették. Pongrácz István balogfalai születésű, okleveles kántortanító volt, aki 1929 augusztus elsejétől 1945. május 3-áig tanított a faluban. Ekkor a magyar iskolát bezárták, és állásából elbocsátották. Később Almágyban tanított, majd egy év balogfalai kitérő után
pályáját Várgedén fejezte be. Az első
szlovák osztály a faluban 1938 szeptemberében nyílt meg, de november nyolcadikán a falut Magyarországhoz csatolták.
Mivel a Beneš-dekrétumok értelmében a
magyar tanítás megszűnt, 1945 szeptemberében csak szlovák nyelven kezdődött
meg az oktatás Miloš Hagovský vezetésével, aki mellé Karolina Válikovát nevezték ki második tanerőnek. Az ezt követő
években tanított még Balogfalán Anna
Krányšová, Emília Fábry, Anna Sialini,
Elena Majerová, Blanka Peterlíková. 1948 szeptember elsejétől Hagovský helyett Kliment
Longauert nevezik ki igazgatónak. Ekkor jött létre Balogfalán az óvoda is, amelyet Zuzana Koday
vezetett, akit később Alica Vajdíková követett.
Ebben az időben nagyon kevés képesített és tanítói érettségit tett tanító volt, sokan csak nyolc
elemivel rendelkeztek, jobbik esetben elvégeztek egy hathetes gyorstalpaló kurzust. Az
1949/50-es tanévet Elena Majerová kisegítő tanítónő egyedül kezdte meg 109 gyerekkel, aki mellé később érkezett Mária Kvietková és Jozef
Dudáš, valamint igazgatónak Balázs István. A
besztercebányai kerületi nemzeti bizottság 1950.
március 4-én úgy döntött, hogy ismét engedélyezi magyar nyelvű osztály megnyitását, s tanítónak Illés Józsefet, később Láska Máriát nevezte
ki. 1950. április 24-én helyezték el a kultúrház
alapkövét, amelyet az épület jobb sarkába építettek be. Az épület átadására 1951. november 1-jén
került sor. Mivel egyre több lett a jelentkező a
magyar osztályokba, a magyar és a szlovák iskola
különvált, de az igazgatói teendőket mindkét
osztályban Balázs István látta el. A magyar iskolában új tanerő Kiss Mária Galsáról és Vizdán Jó-

Az iskola első épülete a Hóstyán
zsef, akik 82 gyereket tanítottak, míg a szlovák
iskolában 17 gyermek maradt. Balázs István áthelyezése után Ružena Radovát bízták meg az
igazgatói teendők ellátásával. Érdektelenség miatt megszűnik a szlovák óvoda, és létrejön a magyar, amelyet Ferencz Jolán osgyáni tanítónő vezet. Az 1953/54-es tanévben már csak magyar
nyelvű oktatás zajlik két tanítóval. Az igazgató
Huszty István, a második tanerő pedig Nagy Zoltán lett Almágyból. Az újabb változás 1954 szeptember elsején következett, amikor Petik Gyula
tanítót nevezték ki igazgatónak. Petik Gyula

Csoportkép az ‘50-es évekből.
Középen Cilik Éva és Petik Gyula.
száz évvel ezelőtt, 1907. március 15-én született
Nagydarócban hatgyermekes családban. Az
alapiskolát Susányban végezte el, a középiskolát
pedig a znióváraljai szlovák római katolikus gimnáziumban kitűnő eredménnyel. Tanítói képesítést Szepesváralján szerzett. Első működési helye Fazekaszsaluzsány volt, ezt követően Mikszáthfalván, vagyis Szklabonyán tanított. Első
magyar nyelvű tanítási helye Ipolynyitrán volt,
ahol 17 évig tanított. 1947-ban Zólyommiklósfalára kerül, onnan 1954-ben Balogfalára. „Szere-

Pongrácz István

Petik Gyula

tem a világot, a törvényt és a törvényszerűséget,
az embert benne teremtő okossággal és becsületességgel. Józan voltam mindig, mint a márvány
és azért öntudatosan akarok élni emberi méltósággal, és mindig a tiszta emberi világba kívánkozom. Ha a tudatlanság állapotából ki akarsz
kerülni, tanulni és tanítani kell, mert ez az értelme az életünknek. Az önismeret rávezet a tudatlanság meglátására, és egyúttal vágyat fakaszt az
emberben a megismerések után” – írja az iskola
krónikájában. A második tanerő Mester Irén lett
Losoncról, aki fél évig tanított Balogfalán. Az ő
helyére a fülekpüspöki Balázs Zoltán került.
1955 szeptemberétől a második tanerő a füleki
Cilik Éva lesz, aki négy évig tanít Balogfalán. Ekkor az iskola tanulóinak létszáma 66. Ekkoriban
már ifjúsági pionírcsapat is működik az iskolában, amely Peter Jilemnický nevét veszi fel. 1959
szeptemberében kerül az iskolához Olman Margit tanítónő Várgedéről, aki majd évtizedekig generációk egész sorát tanítja meg írni-olvasni.
Olman Margit Rozsnyón szerzett tanítói képesítést. Petik Gyula vezeti az iskola könyvtárát is, s
az idők során több jelentős kitüntetést is kap.
1967. március 29-én érdemes tanító díjat vesz át
Prágában. Időközben az ötödik évfolyamot áthelyezik Várgedére, s a tanulók létszáma folyamatosan csökken. Említsük
meg, hogy 1968-ban kerül az iskolába takarítónőnek Barnóczky Jolán, aki hosszú
évtizedekig lesz hűséges alkalmazottja
az iskolának. 1971. május 8-án adják át
az iskola parkjában a szovjet hősök emlékművét. Petik Gyula 1972-ben fejezte
be tanítói pályafutását, s helyére falunk
szülötte, Molnár István kerül, aki 1920.
november 9-én született Balogfalán.
Gimnáziumi tanítványait Rimaszombatban végezte, tanítói érettségi bizonyítványt pedig Pozsonyban szerzett. A hitoktatást
heti két órában Bednár János plébános végezte.
1976 szeptemberében került sor az újabb igazgatóváltásra, a szintén balogfalai származású
Dósa Géza került az igazgatói székbe, aki előzőleg 26 évig Serkében tanított. 1972-ben példás
tanító lett.
Dósa Géza 1986-ban vonult nyugdíjba, itt váratlanul megszakad az iskolai krónika is. Az
igazgatói teendőket Baloghné Olman Margit vette át, később, 1996-ban Nagy Judit lett az iskola
igazgatója. A 2000/2001-es tanévben az iskolát
33 tanuló látogatta. Nagy Judit mellett Bozó Erika és Végh Judit tanított. 2004 szeptemberétől
napjainkig Bozó Erika látja el az igazgatói teendőket, az iskola az ide vonatkozó törvény értelmében az önkormányzat felügyelete alá került, s
a helyi önkormányzat és a polgármester támogatásának köszönhetően jelentős felújításokat
végeztek rajta. Tanítóink közül hárman, Molnár
István, Dósa Géza és Balogh Margit kapták meg
a falu díszpolgára címet, míg Petik Gyula születésének századik évfordulója tiszteletére emléktáblát avatunk.
A krónika alapján feldolgozta jdj
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Rövid hírek
Születtek
Kulich Réka
Tóth Kitty

Fürtöcskék a Bíborpiros szép rózsa népdalversenyen
A Fürtöcskék asszonykórus az idén is benevezett a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei versenybe, amelynek regionális elődöntőjére
Óbáston, míg a középdöntőjére Péterfalán került sor. Az elődöntőt a menyecskék sikeresen abszolválták, de a döntőbe, ahogy két éve, úgy az idén
sem sikerült eljutni. Egyéniben viszont a Fürtöcskék vezetője, Mihályi Edit
sikerrel vette ezt az akadályt is.

Az én mamám Balogfalán született 1909ben. Nemrég halt meg. Nekem még élnek
Balogfalán rokonaim, a Dósa Károlyék és
még mások, csak azok távolabbi rokonaim.
Nem ismerik véletlenül Dósa Károlyékat?
Ha igen, üdvözlöm őket!”

Tanévnyitó szentmise Balogfalán
A Balogfalai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola ünnepélyes tanévnyitója a helyi katolikus templomban megtartott szentmisével vette kezdetét, ahol Mgr. Vojta Richárd atya az iskolások, óvodások, szülők, pedagógusok felé fordulva igehirdetésében az Isten iránti engedelmesség és a
parancsolatok megtartásáról, a pedagógusok iránti tisztelet, a tanulás és
a szeretet fontosságáról beszélt. Majd Isten áldását kérte az új iskolaévre.

Megalakult a VIA NOVA helyi szervezete
Balogfalán is megalakult az MKP ifjúsági csoportja, a VIA NOVA
alapszervezete, amelynek vezetője Szabóné Bozó Ildikó.

AngyalRockfesztivál Ajnácskőn
Öt rockkedvelő ajnácskői fiatal, Kovács Erik, Agócs Tamás, Donauer
Péter, Pál Dénes és Pataki László négy évvel ezelőtt határozta el, hogy
rockfesztivált szervez a helyi szabadtéri színpadon. A lelkes társaság
vezetője, Kovács Erik ekkor már komoly zenei múlttal rendelkezett,
hisz tagja volt az egykor sikeresen működő helyi Atropin együttesnek, s
több környékbeli zenekarban is megfordul(t). Az idén rendezték meg a
fesztivál harmadik évfolyamát, s míg az első évben főleg környékbeli
zenekarok jöttek el, addig tavaly már a rozsnyói Sexit és a somorjai Rómeó Vérzik volt a sztárvendég. Az idén még magasabbra emelték a mércét, s olyan sztárvendéget hívtak a rendezvényre, mint a soproni Moby
Dick banda, a Marián Greksa vezette pozsonyi Psycho, a Zoboraljai
Rockfesztivál győztese, a Trrr, a salgótarjáni Dark Eyes és a rimaszombati The Butchers zenekar.

Új főszerkesztő a Gömöri Hírlapnál
Új főszerkesztője van november 19-től a
Gömöri Hírlapnak Juhász Dósa János személyében. Az új főszerkesztő
szeretné, ha a lapban Rimaszombat városa mellett a régió települései is
nagyobb súlyt kapnának. A lapot keresse a régió újságos standjain, de
megrendelheti a szerkesztőség címén is (979 01 Rimaszombat,
Svätopluk u. 5.)

Balogfalvaiak klubja az IWIW-en
A legismertebb magyar levelezési és társalgási honlapon, az IWIW-en
megalakult a Balogfalvaiak klubja, amelyhez már most szép számmal
csatlakoztak falubeliek, innen elszármazottak és barátok is. Az oldal a
következő címen érhető el: www.iwiw.hu – Balogfalvaiak klubja. Erre a
címre kaptuk a következő levelet is Dósa Rozáliától Tiszaújvárosból:
„Elnézést a zavarásért, csak érdeklődni szeretnék!

Ha tudni akarja, mi történik a világban,

olvassa őket rendszeresen!

A tanévnyitó szentmise után az iskola igazgatónője Mgr. Bozó Erika
elmondta ünnepi beszédét. „Jelképesnek és fontosnak érzem, hogy diákok, pedagógusok, szülők, önkormányzat közösen kezdjük el az új tanévet, hiszen ez az a közösség, akik együtt működtetik az iskolát. Csak
együtt és egymást segítve, egymásban megbízva érhetünk el eredményeket, teljesíthetjük az iskolával szemben támasztott követelményeket.
A nyáron lehetőségeinkhez képest igyekeztünk otthonosabbá, kényelmesebbé tenni iskolánkat. Sikerült az iskola udvarát is parkosítani. Nagyon köszönjük mindezt a polgármester úrnak, aki sokat tett az elmúlt
években azért, hogy ilyen szép iskolába járhassatok.”
A tanévnyitó az iskola tornatermében kultúrműsorral folytatódott,
majd az első osztályosok köszöntésével. Az igazgatónő elmondta azt is,
hogy sikeresen pályáztak a Szülői Szövetséggel együtt a Pázmány Péter
Alapítványnál. Ebből az összegből vásárolták meg minden diák részére
a szükséges iskolai taneszközöket, de ebből fedezték a kirándulások
költségeit és az osztályfényképeket. Külön örömet jelentett a szülőknek a Rákóczi Szövetség ajándéka, az ún. beíratási ösztöndíj, hisz minden magyar iskolába beíratott gyereket 10 000 forinttal támogatnak. A
tanévnyitó az új iskolatáska és a tanszercsomag kiosztásával ért véget,
amit minden kisdiák nagy örömmel vett át. (be)

Felhívás
Felhívjuk azon polgárok figyelmét, akik a balogfali temetőben sírt
gondoznak, hogy az érvényes törvények értelmében valamint az Önkormányzat 2/2007 sz. rendelete alapján a sírhelyért bérletet kell fizetni. A bérleti díj egy szimpla sírhelyért 200,- Sk 15 évre.
Ezért kérünk mindenkit, hogy minél hamarabb jelentkezzen a Balogfali Községhivatalban a bérleti szerződés elkészítése végett. Az elhunyt
adatai és az elhalálozás dátuma szükséges a szerződés megírásához,
ezért mindenki hozza magával a halotti levelet vagy más okmányt, és a
bérlő személyazonossági igazolványát.
Megértésüket és segítőkészségüket előre is köszönjük.
Csörnök György polgármester
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Blhovce 1427–2007
V gemerskej župe, po začatí
veľkoplošnej donácii statkov, dediny
vytrhnuté z vlastníctva kráľovského
dvora sa dostali do rúk cirkevných a
svetských panstiev. Osud jednotlivých pôd, území určovali tri činitele.
Zemepisná poloha, vojenské hľadiská a spoločenské pomery
pomáhali pri osídlení jednotlivých
území. Pri území Blhoviec ani jeden z
týchto nehral rozhodujúcu úlohu,
napriek tomu, že aj v súčastnosti leží
pri trase Tornaľa-Jesenské-Fiľakovo, a
už aj v stredoveku viedla južná
hlavná cesta dedinou. Ak sa vezme
jej poloha, ani strategické hľadiská
neboli rozhodujúce, aj keď sa nachádza v priamej blízkosti osi línie
obranných hradov, v susedstve Rimavskej Seči,
Širkoviec, Hodejova, Hajnáčky, Šuríc a Fiľakova.
Jej tvrdé iľovité polia a kamenisté pôdy nehodili
sa ani na chov zvierat, ani na pestovanie plodín a
založení základov väčšieho hospodárskeho života
počas éry Árpádovcov sa ani neuvažovalo.
Jej osídleniu preto mohlo dôjsť, až keď okolité
kvalitné pôdy sa dostali do súkromných rúk a
delenie statkov, sobáše a dedičstvá vytlačili
niektoré rodiny z ich pôvodného spoločenstva,
čiže museli zanechať svoje pôvodné statky. Ku
koncu trinásteho storočia a samozrejme po ére
Árpádovcov z okolitých rozkvitajúcich dedín
(Hajnáčka, Jesenské, Širkovce, Gemerský Jablonec, Hostice), takto vytlačené rodiny, ktoré
stratili svoju existenciu, alebo tý, ktorí naopak ju
chceli rozšíriť, aby zachovali vzťah so svojimi
predkami, väčšina z nich sa neodsťahovala do
vzdialených žúp, ale vyberajúc nižší životný
štandard, skultivovali nekvalitné pôdy založiac
tým nové dediny. Až do Tatárskych nájazdov
tieto územia patrili kráľovskému dvoru a v tomto
storočí Abajovci, Tomajovci, Turjovia, Rátoldi mali svoje statky na okolí. Pre usadením sa územia
patrili Örkényu a Dénesovi z rodu Tomajov.
Blhovce boli osídlené pravdepodobne v strede
štrnásteho storočia, a ako jej meno nám
prezradzuje, dedina je druhotného osídlenia,
totiž meno Balog neoznačuje statkára, ale
osídliteľa obce. Viacerí sú schopní Blhovce
identifikovať, ako Bogulko zo stredoveku, ale táto
teória nezodpovedá skutočnosti, totiž Bogulko
zodpovedá Cserépkő, dedine z blízkosti Blhoviec,
ale táto obec už v roku 1250 neexistovala. Viacerí
tvdia aj to, že stredoveké meno Blhoviec bolo
Böjtfalva, a v časoch kráľa Žigmunda ležala o
jednu mílu ďalej severne od dnešnej dediny,
niekde pri bývalom rybníku. Toto takto neni
pravda, lebo Böjtfalva je najstaršou dedinou
okolia, a polohovo je v tesnom susedstve
Blhoviec, nakoľko ich odďeloval v stredoveku od
seba len potok Gortva. Na pravom brehu potoka
ležal Böjtfalva a ľavom sa nachádzali Blhovce.
Rybník sa rozprestieral pri severnej hranici
Hodejova. Böjtfalva zanikla ešte na konci

šestnásteho storočia. Úradné listiny sa zmienili o
Blhovciach prvýkrát v roku 1427 v daňovom
súpise. Prvým známym statkárom je György
Jolsvai. V období 1562-63 dedina patrila k
Fiľakovskému Sandžákovi. Turci s vysokými
neznesiteľnými daňmi obec celkom zruinujú. V
tomto období už len dva statky existovali na jej
území, a morová epedímia medzi 1576-78 aj tých
zopár ľudí zahubí alebo prinúti k opusteniu
svojích majetkov. Napriek tomu, že župný súpis
z roku 1588 označuje ako majiteľov statkov Jána a
Ladislava Bánfyho, veľký osoh z nich nemohli
mať, veď okrem sedliackej usadlosti územie bolo
celkom neobývané.
Po prvej tretine sedemnásteho storočia
prichádza umiernejšie obdobie, väčšina pôvodných obyteľov sa vráti naspäť do obce. Rodiny
Juhászovcov, Osvátovcov, Erősovcpv, Szabóovcov
a Kovácsovcov začnú na severe rozširovať územia
vhodné na pestovanie plodín rozšírovať výrubom
lesov. Veľký statok vlastnil vtedy Mihály Thököly,
ale predá Andrásovi Kissovi Balogházovi, kto bol
vtedy vicežupanom Hevešskej župy. Jeho
manželka, tiež statkárka, Anna Szudyová sa
usídli tiež v tomto období spolu s Mátém Mihályom, kto získal panstvo od Benedeka Mihálya,
Orbánom a Andrásom. Títo ľudia potom sa
stanú určujúcimi pri rozvoji dediny. Mihályiovcov
zavedú do svojich statkov v septembri roku 1673,
za 200 toliarov vykúpia svoje statky spod
poddanských bremien. V roku 1683 poľský
žoldnieri spolu s blízkymi dedinami vypália
Blhovce. Dedinčania hladujú, bieda je neopísateľná.
Skoro päť rokov je neobývaná. V roku 1714 tu
žije len v spustnutom dome len šesť sedliakov.
Okolo roku 1720 začnú s znovuosídlením dediny.
Stavajú sa nové domy a kultivujú sa nové
poľnohospodárske územia, ako Kiskáposztás,
Dezső oldal, Kalica, Gudatető, Csörgőoldal.
Ale aj tak zostane väčššia územia neobrobená.
(Posatos, Lapáj, Vizesvölgy, Cseméte). Cseméte
je bažinatým územím, v pamäti starých ľudí žije,
ako miesto na kúpanie, Kerekrét. Podľa
vtedajších štatistík, v roku 1720 ornice mali 54,

pastviny 32, lúky 5 a pustatiny 72
koblov. V tomto období sa začnú
zaoberať s intenzívnym pestovaním
ovocia. V dedine väčšina statkov
patrí grófovi Istvánovi Kohárymu,
Jánosovi
Záborszkému,
pani
Zolnaiovej a pani Lozsiovej. V tomto
období dostane statky rodina Németiových z Blhoviec. V roku 1773 v
dedine sa nachádza 19 usporiadaných domov a hospodárskyh
usadlostí. Cirkevne, lebo význávajú
rímskokatolícku vieru, patria k
Hodejovu. V stredoveku kostol
neexistoval na území obce, prvá
zmienka pochádza o ňom z roku
1762, ale vtedy ho už prestavia, čiže
pochádza zo skoršieho obdobia. V
roku už tu žíje 58 rodín, dovedna 409 ľudí. V roku
1813 najväčšie statky vlastní Tomáš Pongrácz a
jeho manželka Johanna Kálmánová, ale aj Jozef
Pongrácz vlastní na okolí viacero pozemkov v
Blhovciach. V roku 1825 počet obyvateľov je 610,
žijú v 73-och domoch. V strede storočia
najmajetnejšími statkármi sú Karol Rozibnay a
jeho manželka, Mária. Delenie obyvateľstva
podľa príslušnosti k cirkvi je: 566 rímskych
katolikov a 59 evanjelikov. Jeden z mnohých
vtedajších zápisov eviduje aj jednu rómsku
rodinu. Rodina Bogdányových sa sem mohla
pristahovať v roku 1774. V roku 1868 v
Blhovciach žilo 638 katolíkov, 15 protestantov a
20 židov. Vtedy dedina už mala aj plateného
učiteľa v osobe Árpáda Balajthyho. Školu zriadila
obec, ktorú ju aj udržiavala.
Hrôzy dvadsiateho stročia neobišli ani
Blhovce, po Trianone boli pričlenené k Československu a po mníchovskom diktáte znova
pričlenie k Maďarskému kráľovstvu. Židovské
rodiny žijúce v dedine, ktorá sa zaoberajú s
obchodovaním, (Altmann, Kretsh) skončili svoj
život v koncentračných táboroch. Po roku 1945
znova ju pričlenia k Československu. Čast
obyvateľov vysťahujú. V roku 1948 medzi prvými
založia v dedine CSEMADOK, a obyvatelia nájdu
zamestnanie v miestnom družstve alebo v
Rimavskej Sobote či vo fiľakovskom Kovosmalte.
V šestdesiatich rokoch v dedine fungoval
divadeľnícky krúžok, v osemdesiatich aj spevácky a citarový. Aj v súčastnosti fungujúcej
štvortriednej základnej škole medzi inými, učili
aj István Pongrácz, Gyula Petik, Margó Balogh,
Judit Nagy a Géza Dósa.
Po nežnej revolúcii zanikli pracovné miesta,
družstvo sa rozpustilo, väčšina obyvateľov je
dlhodobo nezamestnaných. V obci funguje
základná organizácia Cemadoku, futbalový
tým, požiarny zbor. Dedinu možno nájsť na
internete na adrese www.blhovce.ou.sk, email
adresa: obec.blhovce@stonline.sk, ale aj na
iwiwovej adrese (www.iwiw.hu – Balogfalvaiak
klubja).
Gyula G. Kovács, preklad: Róbert Lovas
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Dénes György

Képeslap Gömörből
Aki itt él, szépen éljen
az erdős, tündéri vidéken,
hol a tölgyesben kedves csíz dalol,
karsztvizek törnek elő a föld alól.
Ahol vén szirtek suttognak regét
És mindörökre céltalan a lét.

Oláh Balog Gyula, 4. osztály

Nagy Nikoletta, 2. osztály

Balogfala első díszpolgárai –
Dósa Géza és Kriston Sándor

Egy emlékezetes fellépés Magyarhegymegen

Roma tánc a falunapon

Balog Lojzi, a balogfalai
cigányzenészek utolsó
képviselője

Az Egressy Fesztiválon is nagy sikerrel szerepelt a farsangi műsor

Emlékszünk még rájuk?

BALOGFALAI HÍRMONDÓ
obec.blhovce@stonline.sk

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

BALOGFALAI HÍRMONDÓ
A BALOGFALAI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CSEMADOK ALAPSZERVEZET LAPJA
2007 december, VII. évfolyam, III–IV. szám, megjelenik félévente

ára: 10 Sk

Emléknap 2007 – gondolatok a község életéből

A

Balogfalai Hírmondó, az
Önkormányzat és a Csemadok Alapszervezet lapja immár tizenkettedszer jelenik
meg és informálja a polgárokat a
község gazdasági és kulturális életéről, valamint az Önkormányzat
munkájáról. A lap az eddigi összes
alkalommal az Önkormányzat támogatásával jelent meg. A mostani
megjelenése azért rendkívüli, mert
a Szülőföld Alap – Szövetség a Közös Célokért támogatásával jelenik
meg.
A választási időszak első évének
második felében továbbra sem vagyunk kecsegtető helyzetben. Sajnos a minisztériumok mintha mellőznék a délvidék településeit a pályázatok értékelésénél. Az infrastruktúra fejlesztésének mérlege
északi irányba billen, pedig már erre a régióra is ráférne az infrastruktúra teljes kiépítése. A község ebben az évben pályázott a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, Pénz-

Mihályi Molnár László

Az ősszel befejeződött az iskolaudvar parkosítása
ügyminisztériumhoz, Iskolaügyi
Minisztériumhoz, de sajnos sikertelenül. Nincsennek jobb helyzetben a környék többségében magyar
lakta települései sem. Ezért fogalmazódott meg az az elképzelés,
hogy a környék három mikrorégiója (Medves, Gortva mente, Palóc
dombvidék) együttműködési szerződést köt a közös célok megvalósításához. A fiskális decentralizációnak köszönhetően mozgásterünk
még van, de nem lehet mindent
megoldani saját forrásból. Ennek
ellenére tovább folytatjuk az Európai Szociális Alap támogatásával az

Az emléknap programja:
12.00 Ebéddel egybekötött találkozó és kötetlen emlékezés (óvoda)
Házigazda: Mihályi Molnár László és Kovács Tibor
15.00 Petik Gyula emléktáblájának felavatása (iskola)
Beszédet mond: Balogh Margit nyugalmazott iskolaigazgató,
közreműködik Botos Tímea
15.15 Kiállítás az eddig felgyűjtött anyagokból (iskola)
A kiállítást megnyitja: Kovács Judit, a Csemadok elnöke
15.30 Ünnepi műsor (kultúrház)
Házigazda: Debnár Klára és Juhász Dósa János
Köszöntőt mond Csörnök György polgármester
Balogfala történetét felvázolja G. Kovács Gyula helytörténész
Közreműködnek: a helyi iskola és óvoda diákjai, a helyi Csemadok alapszervezet csoportjai, Kovács Tamás és Kovács
Norbert, Oláh Balog Lívia
Az ünnepség alatt megtekinthetőek Gecse Attila fotóművész tájképei, s megjelenik a Balogfalai Hírmondó ünnepi különszáma is.

ösztönző tevékenységet – jelenleg
78 munkanélkülit bevonva, faluszépítő munkát végezve. A munkanélküliek irányítását öt koordinátor
végzi, kiknek bérét az Európai Szociális Alap biztosítja. A munkanélkülieknek továbbra is heti tizenkét
órát kell ledolgozniuk közhasznú
munkában. Ez az ösztönző tevékenység az előrejelzések szerint
folytatódik március végéig.
Ebben az évben kívülről felújítottuk a községháza és a kultúrház
épületét, Nepomuki Szent János
szobrát, teljesen felújítottuk az iskola udvarát (parkosítás, kiültetés,
lócák elhelyezése). Végre elértük,
hogy a Povodie Slanej cég kitisztította a Korláti patakot, mely már
teljesen be volt hordva iszappal.
Még ebben az évben felújítjuk az
iskola régi épületében a konyhát és
az előszobát.
Balogfala Önkormányzata ebben az
évben július 21-én hagyományt teremtve immár hetedszer rendezte
meg a falunapot gazdag programmal. Az idén annyiban rendhagyó
volt a rendezvény, hogy a falu első
írásos említésének 580. évfordulójára emlékeztünk, melynek tábláját
a kultúrház falán helyeztük el.
Balogfala Önkormányzata a Csemadok helyi alapszervezetével karöltve „Egy közösség a jövő szorításában“ c. emléknapot szervez

A föld igézete
ha itt születtél
érintsd meg
a földet
s ha érted még
szavát
mindent elmesél
megtudhatod
titkát is a rögnek
és érezheted majd
tápláló vizét
de néma lesz
ha mindezt elfelejted
hogyha a látszat
neked
ennél többet ér –
már hiába nősz
lombnak a fára
nem leszel gyökér

2007. december 8-án a falu első írásos említésének az 580. évfordulójára emlékezve. Az emléknap része
Petik Gyula tanító emléktáblájának
a felavatása, mely az iskola épületén lesz elhelyezve. Ennek a programnak a keretében az Önkormányzat március 15-ére kopjafát állít, melyet a templom előtti téren
helyezünk el.
Végezetül engedjék meg, hogy az
elkövetkezendő ünnepekre áldást,
békességet és boldog új esztendőt
kívánjak mindannyiuknak.
Csörnök György
polgármester

