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

ja, immár tizenharmadszor jelenik
meg és informálja a polgárokat a
község gazdasági és kulturális éle-
téről, valamint az Önkormányzat
munkájáról.

A lap az eddigi összes alkalom-
mal az Önkormányzat támogatásá-
val jelent meg, kivételt képez az el-
múlt év decemberében megjelent
száma, mely az emléknapra ké-
szült, és kiadását a Szülőföld Alap
– Szövetség a Közös Célokért  tá-
mogatta.

A választási időszak második
évében vagyunk, sajnos továbbra
sem kecsegtető helyzetben. A mi-
nisztériumok továbbra is mintha
mellőznék a délvidék településeit a
pályázatok értékelésénél. Az inf-

rastruktúra fejlesztésének mérlege
egyre inkább északi irányba billen.
Ezt a helyzetet bonyolítja még a
rendszeres havi hiteltörlesztés, me-
lyet az Önkormányzat még a 2006-
os évben vett fel a mellékutak javí-
tására tizenöt éves lejárattal. 

A fiskális decentralizációnak kö-
szönhetően mozgásterünk még
van, de nem lehet mindent megol-
dani saját forrásból.  Ennek ellené-
re tovább folytatjuk az Európai Szo-
ciális Alap támogatásával az ösz-
tönző tevékenységet – kisebb köz-
ségi szolgáltatások keretében – je-
lenleg 56 munkanélkülit bevonva,
akik faluszépítő munkát végeznek.
Ezen kívül az április elsejétől meg-
változtatott foglalkoztatási törvény
értelmében június elsejétől indítot-
tuk az ún. önkéntes tevékenységet
12 munkanélkülit bevonva. Míg az
első csoportnak heti 12 órát, a má-
sodik csoportnak heti 20 órát kell
ledolgoznia. A munkahivatallal kö-
tött szerződés értelmében ezen te-
vékenységek október ill. november
végéig folytatódnak. 

A májusi hónapban kívülről fel-
újítottuk az óvoda épületét, vala-
mint kiviteleztük a sportöltöző te-

tőszerkezetének a javítását. A belső
felújítást a költségvetéstől függően
a közeljövőben fogjuk elvégezni.
Tervezzük a tűzoltószertár belső
felújítását is, valamint egy uniós
pályázat beadását. 

Június 21-én szombaton Balogfa-
la Önkormányzata látogatást tett
Magyarországon Borsodszent-
györgy testvértelepülésünkön, ahol
falunapot tartottak. A falunap kere-
tén belül a Borsodszentgyörgyi
Népdalkör 30. jubileuma alkalmá-
ból népdalkörök találkozójára is
sor került.

Balogfala Önkormányzata
2008. július 26-án hagyományt te-
remtve immár nyolcadszor rende-
zi meg a falunapot gazdag prog-
rammal. A mostani falunap része
lesz az Igó Aladár által készített
kopjafa felavatása valamint ünne-
pi szentmise. 

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

Csörnök György
polgármester   

Falunap 2008 – gondolatok a község életéből

Az idén került felújításra az óvoda épülete

Falunap 2008 – Program
9.00 Ügyességi versenyek gyermekeknek a helyi sportpályán

10.00 Barátságos labdarúgó mérkőzés Fülekpüspöki csapatával
12.00 Fogadás az óvodában
14.00 Kopjafaavatás a templom előtti téren
14.30 Ünnepi szentmise 
16.00 A Defekt Duó (a Budapesti Mikroszkóp Színpad tagjai) fel-

lépése a község főterén
17.00 Szabadtéri kultúrműsor – Csemadok, iskolások, óvodások,

Fürtöcskék asszonykórus, Kovács Tamás és Kovács Norbert
19.30 Szabadtéri mulatság éjfél után két óráig
21.30 Tűzijáték

Mihályi Molnár László

Útravaló
nincsen még semmi sem lezárva
bennünk él minden kikelet
belőlünk szólnak a múlt idők
holtjaink győznek az elmúlás felett
mert nem lehet létünk lezárva
a feledés ellen itt vagyunk
olykor mint győztesek dicső királya
olykor mint hontalan három árva
néha rab néha búskomor lovag
avagy csak névtelen szántóvető
és sorsokat indít elkezdett utunk
elvégzett munkánk a hagyaték
rád bízva mindezt jó Urunk
nem lesz majd nehéz a vég

és sírunk felett ha gyertyát gyújtanak
más világot sző az emlékezet
s nem volt tán létünk hiába
ha utánunk is jön még kikelet

€ 
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Ítéletidő Balogfalán

Soha nem látott jégeső zúdult a falura július hetedikén. Hasonló
viharra még a legidősebbek sem emlékeznek. Szerencsére a negyed-
óráig folyamatosan zuhogó dió nagyságú jég emberéletben és lakó-
épületekben nem tett kárt, viszont felmérhetetlen károkat okozott a
kiskertekben, ahol se a veteményes, se a gyümölcsfák nem marad-
tak épen. Sokak számára ezen a napon véget is ért a betakarítás az
idén. A meteorológusok előrejelzése szerint a szokatlanul viharos
idő, amelyet nem is kevesen a globális felmelegedés rovására írnak,
folytatódik, és az elkövetkező hónapok is kiszámíthatatlanok lesz-
nek, s további viharok is várhatók. 

Informálódjon községünkről!

Falunkról értékes információkat ol-
vashatnak a www.blhovce.gemer.org
honlapon, ahol az alapinformációk
mellett a község történelméről és jele-
néről is tájékozódhat az érdeklődő, méghozzá magyarul, szlovákul,
németül és angolul is. Gazdag fotógaléria és egy ötperces film is
megtekinthető. Az iwiwen is működik a Balogfalvaiak Klubja, ahol
szintén várják az érdeklődők jelentkezését. A Balogfalai Hírmondó
letölthető a www.felvidek.ma honlapról is. Az elmúlt hónapokban
több cikk is megjelent községünkről, így a Szabad Újság 2007 szep-
tember 18-án megjelent száma egy egész oldalt közöl falunkról, de

az alapiskola kiválósságairól,
Oláh Lídiáról és Oláh Balog
Líviáról is több lapban (Gö-
möri Hírlap, Új Szó, Vasár-
nap, Szabad Újság, Romano
nevo ľil) olvashatunk.

Születtek

Balog Péter
Tóth Szabolcs
Szitai József
Oláh Laura

Meghaltak

Balog Lojzi
Mihályi Borbála

Trečka Mária

10 éves a Magyar Koalíció Pártja

10 éve együtt – egymásért
Az idén ünnepelte a Magyar Ko-

alíció Pártja  10 éves fennállását.
Országszerte a magyarok lakta já-
rásokban a járási székhelyeken ün-
nepeltek és megemlékeztek az el-
múlt 10 évről. Az országos záróün-
nepség június 21-én volt Duna-
szerdahelyen.

Járásunkban Rimaszombatban
június 1-én volt az ünnepség a Fő
téren. Az ünnepség keretén belül
Csáky Pál, az MKP országos elnöke
emléklapokat adott át 30 személy-
nek, köztük Csörnök Györgynek,
az MKP balogfalai elnökének a
szlovákiai magyar közösség érde-
kében végzett munkájáért. Vele be-
szélgettünk.

- Községünkben is már tízéves
az MKP alapszervezete. Ez a párt
az egyedüli községünkben,
mely hivatalosan is re-
gisztrálva van.

- A Magyar Koalíció
Pártja Balogfalai Alap-
szervezete a három
elődpárt alapszervezetei-
nek az egyesülésével jött létre,
mégpedig  a Magyar Keresztényde-
mokrata Mozgalom (MKDM),
melynek elnöke Csörnök György
volt – hét taggal, az Együttélés poli-
tikai mozgalom, melynek elnöke
Kovács Antal volt – tizenhárom
taggal és a Magyar Polgári Párt,
melynek elnöke Balogh László volt
– négy taggal. Az alakuló taggyűlés
1998. augusztus 19-én volt a Közsé-
gi Hivatal üléstermében. Az MKP
alapszervezet 20 taggal alakult meg
és a megválasztott elnökség: Csör-

nök György (elnök), Balogh László,
Kovács Antal (alelnökök), valamint
Tóth Ildikó (gazdasági felelős).

- Ez a szám csökkent vagy növe-
kedett az idők során?

- Jelenleg is 20 tagunk van. Az el-
nöki teendőket továbbra is én lá-
tom el, az alelnökök  Mgr. Knapp
Éva és Mihályi Árpád, a gazdasági
felelős is maradt Tóth Ildikó.

- Milyen eredményeket ért el az
MKP a helyhatósági választásokon?

- Az elmúlt tíz év alatt a helyható-
sági választáson a  helyi szervezet
képviselőjelöltjei nagyon jó ered-
ményt értek el. 1998-ban 12 képvi-
selőből  8 volt MKP-s, 2002-ben  és
2006-ban a teljes testület az MKP

színeiből lett megválasztva. 2006-
ban a rimaszombati járás-

ban községünk az egye-
düli település, ahol az
egész testületet az
MKP alkotja. Ezért ez-

úton is szeretnék kö-
szönetet mondani min-

denkinek, aki az MKP jelölt-
jeire szavazott.

- A napi politika mellett milyen
aktivitást fejtenek ki?

- Az MKP Balogfalai Alapszerve-
zete az elmúlt tíz év során több
rendezvényt szervezett illetve tá-
mogatott, mint pl. mátraverebély-
szentkúti zarándoklat Nagy Bol-
dogaszszony ünnepén, de elhoz-
tuk Balogfalára a Régi nyár c.  szín-
darabot a Füleki Zsákszínház elő-
adásában.  (jdj)

Csörnök György a díjazottak között Kónya Zoltán, Orosz István és Bán
Zoltán társaságában
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Utolsó beszámolómat az alap-
szervezet munkájáról a Balogfali
Hírmondó tavalyi 1.-2. számában
olvashatták, ezért ejtenék pár szót
a 2007 második felében zajlott ese-
ményekről is. A múlt évi falunapi
műsor a Csemadok szervezésében
jött létre, reméljük tetszett, és így
lesz ez az idén is. Az alapszerveze-
ten belül működő Fürtöcskék nép-
daléneklő csoportunk sem tétlen-
kedett. Részt vettek a Bíborpiros
szép rózsa c. népzenei vetélkedőn,
ahol a középdöntőig jutottak, de
büszkén elmondhatom, hogy Mi-
hályi Editke néni szóló énekkel el-
jutott egészen a döntőig, amelyet
Dunaszerdahelyen rendeztek no-
vemberben. 

Az alapszervezet utolsó, s egy-
ben legjelentősebb eseménye, amit
a balogfali önkormányzattal karölt-
ve rendezett, az Egy közösség a jö-
vő szorításában c. emléknapja volt.
(Az emléknapról részletesen a 6.
oldalon olvashatnak). A 2007-es
évet ez év februárjában „zártuk” le.
Megbeszéltük múltbéli tevékenysé-
günket, jövőbéli terveinket, mun-
káinkat.

Március 15-én kis kultúrműsor
keretében a helyi alapiskola tanu-
lóival és pedagógusaival megemlé-

keztünk az 1848-as szabadság-
harcról.

Az idei Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó versenyen,
amelyet anyagilag is támogattunk,
két helyi tanulónk, Oláh Lídia és
Oláh Balog Lívia is sikeresen vett
részt, Oláh Balog Lívia az idén is
felállhatott a dobogó harmadik fo-
kára.  

Április 27-én éneklőcsoportunk
a nagybalogiakkal és a gesztetei-
ekkel közösen részt vett a Nemzet-
közi Kiemelt Népdalversenyen
Cigándon, ahol elismeréssel szól-
tak munkájukról.

Június 29-én Ajnácskőre szólt a
meghívás, ahol csoportunk egy
népdalcsokrot adott elő a már nyol-
cadik alkalommal megrendezett
Népművészeti Fesztiválon.

A Csemadok alapszervezet tagjai
idén is szeretnének tenni, cseleked-
ni kultúránk, népszokásaink meg-
őrzése érdekében. De könnyebb ezt
egy olyan környezetben tenni, ahol
igény van rá. Mi igényeljük. Kérjük,
tegyék önök is, kapcsolódjanak be
munkánkba! Kovács Judit,

a Csemadok elnöke

Van igény a kultúrára – 
sikeres év a Csemadok mögött 

Harmadszor vett részt a Fürtöcskék a cigándi népdaléneklési versenyen

Oláh Balog Lívia ismét harmadik
lett a Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Versenyen

Könyv és lapajánló

A Karancs-Medves és a Cseres-
hegység Tájvédelmi Körzet
Értékes könyvet jelentetett meg a
Bükki Nemzeti Park A Karancs-
Medves és a Cseres-hegység Tájvé-
delmi Körzet címmel. Mivel Balogfa-
la is a Cseres-hegység Tájvédelmi
körzet területén található, a kötetbŒl
nagyon sok érdekes adatot megtud-
hatunk falunk és a tájvédelmi körzet
földtani felépítésérŒl, ásványkincsei-
rŒl, állat- és növényállományáról,
vízrajzáról, talajszerkezetérŒl, vala-
mint a vidék táj- és kultúrtörténeté-
rŒl, bányászatá-
ról, erdŒgazdál-
kodásáról, me-
zŒgazdaságá-
ról, s a turisz-
tikai lehetŒsé-
gekrŒl is. A
könyvet több
színes képtáb-
la és egy nagy
méretı térkép
teszi teljessé. 

Gömörország 2008/2
Megjelent a Gömörország kilencedik
évfolyamának a második, nyári szá-
ma, melynek kiemelt témája a szŒlŒ-
és borkultúra. Hizsnyan Géza vezér-
cikkében kifejti, hogy a borkultúra
több ezer éve szerves része az embe-
riség kultúrájának, s hogy az egyete-
mes kultúr- és gazdaságtörténetben
betöltött szerepérŒl is ír. Majd egy
egri csúcsborász, a putnoki születé-
sı Gál Tibor gömöri családtörténetét
vázolja, B. Kovács István a vály-
völgyi szŒlŒmıvelés múltjáról,
Faggyas István a keleméri határ szŒ-
lŒs területeirŒl, Korcsog László az
ipolynyéki szŒlŒtermesztésrŒl ír.
Ádám Sándor a Bencshegy dılŒbéli
szŒlŒsérŒl vall, Tóth Ferenc a közép-
szlovákiai borvidék múltját és jelenét
vázolja. A Gömör természeti öröksé-
ge rovatban Gaál Lajos a murányi
várhegyrŒl ír, míg Kiss László Palóc-
föld orvosai rovatban Madács Péter
rimaszombati mıködését mutatja be.
A lapban beszámolnak a III. Gömöri
Országnapok
keretén belül
megvalósult or-
szágjárásról, a
Tompa szavaló-
versenyrŒl, a
nagybalogi
templom- ill.
kopjafaavatás-
ról. (he)
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Van egy hely, ahol gyermekköz-
pontú a nevelés, a pedagógusok
hisznek a nevelés csodájában. Ez a
mi iskolánk. A Balogfalvai Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola. 

Lehetőségeinkhez mérten min-
dent megteszünk azért, hogy egész-
séges, önmagukban bízó, képessé-
geiknek megfelelően teljesítő tanu-
lókat juttassunk el a következő is-
kolafokozatig.

A 2007/2008-as tanévben 36 ta-
nuló látogatta az iskolánkat. Örö-
münkre szolgál, hogy a létszám a
következő évben sem fog csökken-
ni. Két tanteremben folyik az okta-
tás, délután pedig az egyik osztály-
ban  működik a napközi is, amely
hozzájárul a szabadidő helyes
eltöltéséshez, valamint tanítási
órákra való felkészüléshez. A tan-
termeken kívül van  jól felszerelt
tornatermünk, számítógépes ter-
münk, könyvtárunk, amelyek a
tanórai munkák színvonalasabbá
tételéhez adnak segítséget.

Fokozatosan újítják fel az iskola
épületét és környezetét a polgár-
mester úrnak, Csörnök Györgynek
köszönhetően. Legutóbb az udvart
parkosították és a konyhát újították
fel, s rendezték be új bútorokkal.
Az önkormányzat segítsége által
sok minden megvalósult már ed-
dig, de terveink továbbra is van-
nak. A jó együttműködésnek kö-
szönhetően bízom benne, hogy
ezek a tervek is mind valóra fognak
válni.

Működnek és eredményesek a
szakköreink: az informatika és
képzőművészeti szakkör. Tanuló-
ink bekapcsolódnak az informatika

tanulásába is. Jól felszerelt számító-
gépterem áll rendelkezésükre és
sokoldalú ismeretekre tesznek
szert diákjaink.           

Az oktató-nevelő munka mellett
több rendezvényre is sor kerül
minden 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. Igen örü-
lünk, hogy sok olyan tanítványunk
van, akikben kiváló képességek rej-
lenek, csak meg kell adni nekik a
lehetőséget a kibontakozásra.

Eredményeink
Az elmúlt tanévben kiemelkedő

eredményeket értek el tanulóink já-
rási, kerületi, országos és nemzet-
közi szavalóversenyeken, rajzpályá-
zatokon, tanulmányi versenyeken.

Nagyon büszkék vagyunk Oláh

Lídia 2. osztályos tanulóra, aki eze-
ken a versenyeken megmutatta te-
hetségét és remek eredményeket
ért el: Tompa Mihály Országos
Vers-és Prózamondó Verseny – Ri-
maszombat (országos döntős, járá-
si 1. hely, országos elődöntő – 1.
hely), Egressy Béni Nemzetközi
Szavalóverseny – Kazincbarcika (4.
hely), Nyújtsd a kezed! –  országos
roma szavalóverseny – Rimaszécs
(3. hely). További versenyeink vol-
tak még: Poznaj slovenskú reč – Fe-
led, Számol az egész iskola –
Almágyi Alapiskola, ahol szintén 1.
helyezést ért el tanítványunk,
Misurák László 4. osztályos tanuló.

Továbbá részt vettünk Gesztetén
a Gyermekfesztiválon, ahol a tánc-
csoportunk ismét nagy sikert ara-
tott. Tehetséges tanulóinkkal (Bol-
csó Boglárka, Nagy Nikoletta, Oláh
Lídia és Pál Dominika) felléptünk a
„Mátyás király udvarában” c. ren-
dezvényen Détérben. A helyi nép-
szokásokat elevenítettük fel a 2. és
4. osztályos tanulóinkkal „A fonó-
ban” címmel, a december 8-án
megrendezett emléknap kultúrmű-
sorában. Az emléknapon iskolánk
egykori tanítója, Petik Gyula emlé-
kére emléktáblát is állítottunk. 

Az iskolában is különféle verse-
nyeket rendezünk a napközi kere-
tén belül: sport-, tánc-, ének-,  rajz-
és tantárgyversenyeket. Célunk,
hogy a tanítványaink ne csak a ta-
nulmányi munkában, de más terü-
leten is megmutathassák tehetsé-
güket. Nagyon  büszkék vagyunk
hagyományőrző tevékenységünkre,
színvonalas rendezvényeinkre:  Mi-
kulás, karácsony, farsang, megem-

lékezés az 1848-as forradalomra,
anyák napja, gyermeknap.

Gyermeknap alkalmából diákja-
ink megnézték a budapesti Batyu
Színház előadásában „A szegény
ember gazdagsága” c. mesét Vár-
gedén, majd aszfaltrajzversenyt
rendeztünk  számukra az iskola ud-
varán.

Minden tanév végén hosszabb-
rövidebb kirándulásokat, túrákat
szervezünk. Az idén az úticél Buda-
pest volt, a Csodák Palotája és a Jö-
vő Háza, ahol látványos, szórakoz-
tató, közérthető és átélhető módon
mutatták be a természeti törvénye-
ket, a fizika csodálatos és meghök-
kentő világát.  Ellátogattunk az  ál-
latkertbe is, ahol  olyan állatokkal
ismerkedhettek meg a gyerekek,
amelyeket  eddig csak könyvből is-
mertek. Élményekkel gazdagodva
tértünk haza. Honismereti túrán
voltunk még a füleki várban, amely
szintén emlékezetes marad. 

Sikeresen pályáztunk a Szülői
Szövetséggel együtt a Pázmány Pé-
ter Alapítványnál (95 907,-  Sk). Kü-
lön örömet jelentett a szülőknek a
Rákóczi Szövetség ajándéka, a „be-
íratási ösztöndíj”, amely minden
magyar iskolába beíratott gyereket
10 000 forinttal támogat. 

Ez év áprilisában kérdőívek se-
gítségével az iskolában folyó okta-
tás-nevelés színvonalát elemeztük.
Számunkra nagyon fontos a szülők
véleménye, hiszen arra törekszünk,
hogy minél jobban szolgáljuk a
gyermekük igényeit. 

A mi kis tantestületünk (Végh
Judit, Farkas Krisztina) korábbi és
jelenlegi eredményei, szakmai fel-
készültsége, elhivatottsága, gyer-
mekszeretete garancia arra, hogy
az iskolánkban tanuló diákoknak
nyugodt, biztonságos légkört tud-
junk teremteni. Iskolánk pedagó-
gusai olyan személyek, akik a mi-
nőség iránt elkötelezettek, törőd-
nek azzal, hogy hagyományaink ne
vesszenek el, akik nyitottak, felké-
szültségüket folyamatosan fejlesz-
tik, kreatívak, sokszínű szolgálta-
tást nyújtanak a tanulóknak és szü-
leiknek. 

Mgr. Bozó Erika
iskolaigazgató

Remek eredmények, 
akciódús év az iskolában

Oláh Lídia negyedik lett az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyen
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„Már az óvodában megtanultam mindent, amit
tudni érdemes” Robert Fulghum 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye sze-
rint kapcsolatban van különböző csoportokkal,
szervezetekkel, intézményekkel. Legfontosabb
és legszorosabb kapcsolata az óvodába járó gye-
rekek családjával van. 

A szülő a gyermeke hangulatából, benyomá-
saiból és tapasztalataiból információkat szerez
és a gyerekek élményein keresztül kialakít egy
képet a csoportról, az óvodáról. Nekünk, óvó-
nőknek sem mindegy, hogy gyermekeink sze-
retnek-e óvodába járni, jól érzik-e magukat.
Ennek érdekében megteszünk minden tő-
lünk telhetőt.

A 2007/2008-as tanévben 18 gyerek
látogatta óvodánkat.

Ebből 2008-ban 7 éves lett 1 gyerek
6 éves       7 gyerek
5 éves       6 gyerek 
4 éves       3 gyerek 
3 éves       1 gyerek   

2008 szeptemberétől 7 gyermek lépi át az is-
kola küszöbét. 

Ebben a tanévben is lehetőségeket terem-
tettünk a család és óvoda, óvoda és iskola kö-
zötti kapcsolatok elmélyítésére, közös progra-
mok, ünnepek megszervezésére. A tanév
kezdetén a szülőkkel karöltve benyújtottuk
pályázatunkat a Szülőföld Alaphoz. A meg-
nyert összegből (200 000 Ft) beszédfejlesztő
segédeszközöket, bábokat, meséskönyveket
vásároltunk a gyermekek nagy örömére.

Novemberben látogatta meg óvodánkat az
MKP ifjúsági szervezete, a Via Nova, mely
egynapos örömdélutánt szerzett gyermeke-
inknek a felfújható légvárral. Decemberben

az iskolával közösen köszöntöttük a lovaskocsin
érkező Télapó bácsit, mely szétosztot-
ta a várva várt ajándékokat.
Farsang időszakát a vi-
dámság, móka, kaca-
gás jellemzi. Ilyen
hangulat uralko-
dott január
31.-én az

óvodánkban megszervezett farsangi ünnepsé-
gen, melyet kis óvodásaink még sokáig emleget-
tek. Március 7.-én rövid kultúrműsorral köszön-
töttük a nőket, melyet májusban az anyák napja
követett. Ez alkalomból a gyermekek még
sajátkezűleg készített ajándékokkal is kedves-
kedtek anyukájuknak. A mozgás és a játék mint
természetes megnyilvánulási formák dominál-

tak udvarunkon június 1.-én. Versenyek,
mozgásos játékok és vetélkedők  váltották

egymást, melyek jó hangulatban és vi-
dámságban zajlottak.

A tanév vége a ballagással zá-
rult, ünnepélyesen elkísértük

a nagycsoportos óvodáso-
kat az iskolába. Örö-

münkre szolgál, hogy
a két intézmény kap-

csolata pozitív irányba fejlő-
dik, ami közös programokban
nyilvánul meg. Élményekben
és közösségi összejövetelek-
ben gazdag tanítási évet tud-
hatunk magunk mögött.

Az első nyári hónap is
aktívan kezdődött, új szín-
be öltözött óvodánk. Kö-
szönetemet fejezem ki a
község vezetőinek, pol-
gármesterünknek és
mindazoknak, akik részt
vettek óvodánk felújítá-
sában és zökkenőmen-
tes oktató-nevelő mun-
kát biztosítottak szá-
munkra.                 

Gombala Jolán
igazgató

Közös programok az iskolával

Iskolások anyák napi ünnepsége a kultúrházban
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2007. december 8-án a falu el-
ső írásos említésének 580. év-
fordulójára emlékeztünk. Az
emléknap többek között
magába foglalt egy ebéd-
del egybekötött találko-
zót, amelyen falunk jeles személyiségei kötetlen
beszélgetést és mondhatjuk „emlékezést” folytat-
tak falunk életéről, régmúltjáról és jelenéről. Ide
kívánkozik, hogy a Csemadok alapszervezete és
az önkormányzat megbízta G. Kovács Gyula
helytörténészt, hogy dolgozza fel a falu történel-
mét, dokumentumok és emlékek alapján. Terve-
ink között szerepel egy esetleges emlékkönyv ki-

adása is. Az alapiskola homlokzatán emlék-
táblát avattunk a néhai iskolaigazgató, Pe-
tik Gyula emlékére. A résztvevők láthattak

még egy néprajzi kiállítást is falunkban fellelhető
régiségekből, emléktárgyakból. Az emléknap
záróprogramja a kultúrműsor volt a helyi kultúr-
házban, ami igazán tartalmas kikapcsolódást
nyújtott minden jelenlévőnek. Az emléknap
anyagi hátterének egy részét a Juhász Dósa János
által sikeresen kidolgozott pályázat útján nyer-
tük, a többi része saját forrás és az önkormány-
zat hozzájárulása. Köszönet illet mindenkit, aki
munkájával, hozzáállásával, adományával segí-
tette az emléknap létrejöttét. Kovács Judit 

Egy közösség a jövő szorításában:

Az emlékülés résztvevői közül Mihályi Magda, Dó-
sa Anikó, Balogh Csaba és Balogh Margit

Nagy sikert aratott a régiségekből
összeállított kiállítás

A kultúrműsort Debnár Klára és Juhász Dósa János vezették

Az emléknap keretében avatták fel Petik Gyula emléktábláját

A közönség soraiban Mihályi Molnár László a feleségével, Sebők Valéria, a
Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, Knapp Éva, a
várgedei alapiskola igazgatónője, Mihályi Árpád képviselő, Csörnök György
polgármester és G. Kovács Gyula helytörténész

(Gecse Attila, Homoly Erzsébet és Mihályi Molnár László felvételei)

Az alapiskolások Fonóban c. jelenete egy régi falusi hagyományt elevení-
tett fel

emléknap
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A balogfalai focicsapat egy év el-
ső osztályban való szereplés után a
tavalyi évet már ismét a másodosz-
tályban kezdte, ahol igen rossz kez-
dés után a középmezőnyben vég-
zett. A csapat játékos-vezetőedzője
a várgedei Koós István volt, aki Sza-
bó Rolanddal együtt próbálta mind
a három együttest irányítani több-
kevesebb sikerrel. Ahogy Mihályi
Árpádtól, az egyesület pénztárosá-
tól, s egyik rangidős játékosától
megtudom, a csapat a játékoskerete
alapján jóval előrébb is végezhetett
volna, viszont legalább annak örül-
nek, hogy nem vált be az egyik járá-
si lap jóslata, amely az őszi eredmények után
biztos kiesőnek ítélte a csapatot. A csapatot
helyi pénzerős vállalkozók híján anyagilag
egyedül a helyi önkormányzat támogatja, de
ebből az összegből csak a legfontosabbakra (já-
tékvezetők, utazás) futja. Mihályi Árpád sze-
rint a balogfalai csapat játékoskerete (a csapat-

ban többen játszanak Várgedéről, Ajnácskőről
és Korlátról is) bőven elég lenne arra, hogy a
csapat a mezőny első felében szerepeljen, de
egyes játékosok hozzáállásával komoly gondok
voltak, s volt olyan mérkőzés, ahol az idősebb
játékosoknak kellett végigjátszaniuk a mérkő-
zést, mert a cserepadon nem ült senki. Az új

évadra a csapatnak ugyanazok a
tervei, mint tavaly, szeretnének biz-
tos középcsapat lenni. A szövetség
az új évadra átalakította a bajnok-
ság menetrendjét, összevonta a má-
sodik és a harmadik osztályt, így
valószínűleg 14 csapat lesz ismét a
mezőnyben. Bár a költségek így is-
mét nőni fognak, Csörnök György
polgármester azt ígéri, hogy közép-
távon a csapat anyagi helyzete biz-
tosított. Hogy lesz-e futball Balogfa-
lán az elkövetkező években, az ki-
zárólag a játékosok hozzáállásán
múlik.

A csapat játékoskerete: Beniczky Roland,
Tankina Patrik, Karkusz Miroslav, Szabó Ro-
land, Antal Béla, Plánka Zsolt, Szabó László,
Koós István, Hanyus Ferenc, Katyi Tamás, An-
tal László, Balogh Tibor, Greguš Jaroslav, Busa
József, Mihályi Árpád.  

Játékosedzők: Koós István és Szabó Roland

Nem túl vérmes reményekkel

Ismét szeretnének biztos középcsapat lenni

Az utolsó cigányprímás emlékére
Balog Lojzi (1953-2008)

Évek óta ígértem neki, hogy egyszer leülünk beszélgetni, s feljegyez-
zük a balogfalai cigányzenészek rövid történetét, de erre az élet már
nem adott lehetőséget. Balog Alajos, vagy ahogy mindenki ismerte,
Lojzi, 2008 nyarán alig 55 évesen visszaadta a lelkét a teremtőjének. Ő
volt az utolsó balogfalai cigányprímás egy olyan faluban, ahol generá-
ciók során több cigányzenekar is működött. Több száz lakodalomban
játszott az idők folyamán, s nem egy zenekarban vitte a prímet, amíg
ezt betegsége megengedte a számára. De a Sajógömörben megrende-
zett Czinka Panna Prí-
másversenyen is rendsze-
resen megfordult, 2002-
ben a harmadik lett, de
ahogy a nótaénekesek ál-
lították, nem volt nála
jobb kísérő szerte a kör-
nyéken. A közéletbe is
bekapcsolódott, 16 éven
át volt a képviselő-testü-
let megbecsült tagja. Civil
munkája egy füleki szak-
középiskolához kötötte,
ahol asztalosmesterséget
tanított. Egyik nagy bána-
ta lehetett, hogy a család-
ban senki nem örökölte a
tehetségét.  Többször be-
szélgettünk arról, hogy
Balogfalán a kultúrház fa-
lán emléktáblán örökít-
jük meg a faluban élt ci-
gányzenészek emlékét. 
A névsor immár teljes. 

Trabanttal szállni élvezet!
Telek István trabantja igazolja az Exotic együttes egykori slágerének örök
igazságát. A napokban felújított gépkocsi jövőre már 30 éves lesz, s a na-
pokban már második alkalommal vett részt a szlovákiai trabant-
tulajdonosok találkozóján, ezúttal Osrblieben. De vélhetően nem ez volt
az utolsó megmérettetés, hiszen ahogy a sláger mondja: gyorsabban száll
az, mint a képzelet. Sok-sok kilométert kívánunk az elkövetkező évekre. 

Egy kis nosztalgia
Tudják-e, hogy 30 évvel ezelőtt, 1978 július 30-án Balogfalán rendezték meg
a Gömöri Hírlap Kupa labdarúgó-verseny 8. évfolyamát, amelyen a Slovan
Rimaszombat A és B csapata mellett az ajnácskői Inter és a balogfalai
Ovocinár együttesei vettek részt. Az elődöntőben a Vass Ferenc által irányí-
tott ajnácskőiek 8:1 arányban kiütötték az egy osztállyal lejjebb játszó ba-
logfalai együttest, míg a rimaszombati A csapat 3:0 arányban bizonyult
jobbnak a tartalékcsapatnál. A kisdöntőben a rimaszombati fakó 5:2
arányban legyőzte a balogfalai csapatot, a döntőben az ajnácskőiek 3:2
arányban bizonyultak jobbnak a rimaszombati nagycsapatnál. 

Az oldal anyagát Juhász Dósa János írta
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Amiről 

a képek mesélnek

Krausz Tivadar szerzői estje Rimaszombatban. Krausz édesanyja, 
Mihályi Mária Balogfaláról származott el

Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke 
az egyik szakmai konferencián

Önkormányzatunk a borsodszentgyörgyi falunapi rendezvényen

Az óvodások is
felléptek 
a decemberben
megrendezett
emléknapon

A Csemadok alapszervezete tortával kedveskedett az emléknap résztvevőinek

Mihályi Edit a VIII. Népművészeti
Fesztiválon Ajnácskőn Balogfalán tartott pikniket a Gömöri 

Hírlap és Gemerské zvesti szerkesztősége

Vendégjátékosokkal kiegészülve focicsapatunk
a feledi teremtornára is benevezett
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