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2010 – Gondolatok a község életéből
237 ezer eurós uniós támogatás a kultúrház átépítésére

A Balogfalai Hírmondó, az Önkormányzat és a Csemadok alapszervezet lapja, immár tizenötödször jelenik meg és informálja a
polgárokat a község gazdasági és
kulturális életéről, valamint az Önkormányzat munkájáról.

Igen rossz anyagi helyzetben
A választási időszak utolsó évében vagyunk, sajnos elég rossz
helyzetben. A gazdasági válság hatása már a tavalyi évben érezhető
volt, hisz 29 359 euróval gazdálkodtunk kevesebből, mint a prognosztizált költségvetés volt. Az idei év
viszont még ennél is rosszabb helyzetbe sodorta az Önkormányzatokat. Az amúgy is szűkösebbre szabott, tervezett költségvetés nagyon
gyér teljesítést mutat. A 2010-es évre prognosztizált 139 432 euróból
június végéig csak 54 828 eurót
kaptunk, ami százalékban 39,32 %.
A havi szétosztás nagysága sem
egyenletes, mert pl. a júniusi hónapban kapott 1 675 euró még a
bérek kifizetésének egy részére
sem elegendő. Már sok településen, főleg kisebb falvakban takarékossági intézkedéseket foganatosítottak: pl. nincs éjszakai világítás,
csak egyszer egy hónapban viszik
el a szemetet, a bérek egy részét fizették ki stb.
Ezt a helyzetet bonyolítja még a
rendszeres havi hiteltörlesztés, melyet az Önkormányzat még a 2006os évben vett fel a mellékutcák javítására tizenöt éves lejárattal. A 123
ezer euró hitelből 2010 június végéig törlesztettünk 29 600 eurót, az elkövetkező 11 évre még hátra van 93

A 2008-as falunapon avattuk fel az
Igo Aladár hanvai fafaragó mester
által készített kopjafát a templom
előtti téren.
400 euró, valamint a kamat, mely
szintén nem elhanyagolható összeg
(havi 200 euró).
A leírtak ellenére tovább folytatjuk az Európai Szociális Alap támogatásával az ösztönző tevékenységet, melybe 80 munkanélkülit lehetett bevonni. Ezen kívül kisebb
községi szolgáltatások keretében
még további 20 munkanélkülit bevonva faluszépítő munkát végzünk.
Mind a két csoportnak heti 10 órát
kell ledolgoznia. A faluszépítő
munkálatokon kívül szélesítjük a
temetőút felső részét, mert gondot
okozott, ha két autó egymás mellé
került.

Miért nincs falunap?
2010. május 29-én természeti
csapás érte községünket. A felhőszakadás olyan hirtelen esőt zúdított a településre, hogy az áradó víz

több helyen károkat okozott. Elöntött pincelakások, pincék, kertek
zöme, kimosott árkok és összeroggyant betondarabok (Orgona utca, Szövetkezeti utca, Alvég). Ennek okán és a fentiek alapján sajnos az Önkormányzat kénytelen
volt úgy dönteni, hogy az idén nem
lesz falunap. A falunapra szánt
összeget a károk helyreállítására és
óvintézkedésre fordítjuk.
Még a tavalyi év júliusában beadtunk egy uniós pályázatot a kultúrház épületének a felújítására (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013).
A pályázat egy teljesen felújított
modern kultúrházat foglal magába,
benti illemhellyel, internetes helyiséggel valamint elszállásolási lehetőséggel. A pályázat a tavalyi évben
nem volt sikeres, viszont ez év áprilisában már a sikeres pályázók között szerepeltünk. A 237 ezer euró,
azaz 7 millió korona támogatást
még az idén felhasználjuk. A munkálatok az augusztusi vagy szeptemberi hónapban kezdődnek
meg. A kivitelező cég, mely megnyerte a versenytárgyalást, az Investspol s.r.o. pozsonyi illetőségű,
és szeretné a munkálatokat év végéig befejezni.

Mi is választottunk
Az elmúlt egy év alatt két választásra is sor került Szlovákiában. A novemberben megrendezett megyei választásokon három magyar és három
szlovák jelölt került be a megyei parlamentbe, így többek
között Auxt Ferenc és Bán
Zoltán (mindketten MKP) illetve a független, s balogfalai
származású Juhász Péter
képvisel bennünket négy évig.
A június 12.-én megtartott parlamenti választásokon 285-en
mentek el szavazni, s az alábbi
eredmények születtek:
MKP (134 szavazat – 47,01%),
Most-Híd (80 – 28,07%),
Smer (14 – 4,91%),
HZDS (13 – 4,56%),
SDKU (9 – 3,15%),
SaS (8 – 2,8%),
SRK (7 – 2,45%),
SDª (6 – 2,1%),
SNS (5 – 1,75%)…
A helyhatósági választásokra
november 27.-én kerül sor,
amelyen polgármestert és községi képviselŒket választunk.
Jelentkezési határidŒ: október 3.

Megoldódni látszik
a fiatalok igénye
A fiatalság már több éven keresztül igényel egy helységet a szabadidő eltöltésére. Az önkormányzat csak most tud eleget tenni ennek az igénynek, mivel a község
megvásárolja a kultúrház melletti
házat, ahol a fiatalság részére egy
helyiséget biztosít, valamint egy tájház kialakítását is tervezi.
Reméljük, hogy az elkövetkező
időszakban az infrastruktúra fejlesztésének mérlege, valamint a délvidéki települések pályázatai pozitívabb elbírálásban részesülnek.
Csörnök György
polgármester

Auxt Ferenc
Bán Zoltán

Juhász Péter
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Születtek
Oláh Vivien,
Faragó Alex,
Cibuľová Vanesa,
Radnóczy Dominik,
Balázs Jessica,
Balog
Anasztázia
és Balog Noel

Meghaltak
Lőrincz Bálint, Mihályi Irén, Balázs István,
Bolcsó Júlia, Szabó Barnabás, Mihályi László,
Balázs Mária, Mihályi Éva, Csörnök Márta,
Korheľová Júlia, Polgár Mária, Varga Tibor,
Wiszt József és Urbán István

Molnár István halálára
Február hetedikén, életének 90. évében elhunyt falunk első díszpolgára, Molnár István.
Négy testvér közül a legidősebb, és mint fiú
az akkori gazdasági válság ellenére Rimaszombatba kerül a hírneves gimnáziumba. 1943-ban
vette feleségül a vele egykorú falubéli Mihályi
Annát, akivel egy ideig Panyidarócon laktak.
Besorozták a losonci tüzérekhez, majd kivitték
az orosz frontra. Hazatérve itthon is a kisemmizettség várt rájuk, s csecsemőkorú lányukkal
Csehországba deportálták őket. 1949-ben térhettek haza, s egy gyorstalpaló tanfolyam elvég-

zése után Gesztetén kezdett tanítani. Még három fiuk született, akik közül Mihályi Molnár
László országosan elismert közéleti ember, pedagógus és költő lett. 1954-ben Kisgömöribe
került tanítani, s tanítványai közül szinte mindenki leérettségizett, s minden hatodik egyetemet végzett. Az alapiskola megszűnése után
Beretkén, Serkében, Várgedében és Balogfalán
is tanított, ahol 2001-ben Dósa Gézával egyetemben a falu díszpolgárává avatták. Tanítótársa, Balogh Margit írja: „Molnár István meghatározó egyénisége volt a balogfalai alapiskolának
igazgatóként és tanítóként egyaránt. Katonás
pedantériája, megértő embersége egyaránt sugárzott fegyelmet és szeretetet. Hatalmas élet,
amit végigjárt, szinte benne van egy egész szá-

zad. Mi mindent látott, hallott és mennyit tanult: tanulmányt, életbölcsességet és emberséget. Felkészültsége példamutató volt, s nagy
szeretettel közölte diákjaival végtelenül gazdag
ismeretanyagát. Az a szándék vezérelte, hogy
fényhordozóként szikrát csiholjon a fiatal lelkekbe, a tudás és a hűség szikráját. Hála, köszönet és elismerés övezze az emlékét”. Temetésén összejött a nagycsalád, Kelebiától Királyhelmecen át a távoli Csehországig, s bár nem
mindig beszéltek már azonos nyelvet, s az alkalom sem volt a legvidámabb, Molnár István emléke ismét összehozta a Mihályi és Molnár-hadat, s a legfiatalabbak most ismerkedhettek
meg a faluval, a közösséggel, ahonnan szüleik,
nagyszüleik elszármaztak.

Trópusi zápor zúdult a községre
Május 29. valószínűleg sokáig emlékezetes
marad mindannyiunk számára, ugyanis délután
egy óra után trópusi zápor zúdult községünkre,
amely soha nem látott károkat okozott. A víz főleg az Alvégben, a Szövetkezeti és az Orgona utcákban okozott hatalmas károkat, hiszen nem
csak a pincéket mosta alá, de a mélyebben fekvő kiskerteket is ellepte a víz, s az erdei hulladékot is behordta. Több helyen az erdő alatt a házakban derékig ért a víz, s egy időre a Gortva
patak is kiöntött medréből. Szerencsére ezúttal
jég nem esett. Hetekig tartott a helyreállítás, a
szivattyúzás, s bizony egyesek még mindig várják a Fico-kormány által megígért kárpótlást.

BALOGFALAI HÍRMONDÓ
obec@blhovce.sk
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Bodnár Marika lakodalma
Az idén is kevesen jöttek el az
évzáróra, amelyen Kovács Judit
számolt be a tavalyi év történéseiről. Közösen az alapiskolával immár hagyományosan megemlékeztek az 1848/49-es forradalomról, s
tavaly farsangi bált is rendeztek,
amelyre 43 ember volt kíváncsi.
Ők szervezték a falunapi kultúrműsort és a Fürtöcskék asszonykórus több meghívásnak is eleget
tett, így jártak a GMKÜ-n és a Csemadok rimaszombati ünnepi öszszejövetelén is. A tavalyi év legfontosabb eseménye a Lakodalmas c.
hagyományőrző előadás megvalósítása volt, amelyet fergeteges sikerrel mutattak be, s amellyel szeretnének eljutni az idei Egressy
Fesztiválra is. A Szülőföld Alap támogatása meggyorsította a Fürtöcskék igyekezetét (hiszen már
évekkel ezelőtt tervbe vették a Lakodalmast), s Kovács Judit vezetésével összeállították a műsor szövegkönyvét és ezúttal is sikerült

férfiakat becserkészni az előadásba. Bár kész forgatókönyv alapján
dolgoztak, a rögtönzés is komoly
szerepet kapott az előadásban,
amelyben elsősorban Mihályi Edit
és Szabó Ilona vitték a prímet. A
szereplők az előadás után is együtt
maradtak, s elfogyasztották mindazt, ami az ünnepi asztalon megmaradt. A Csemadok megalakulásának 60. évfordulója alkalmából
oklevéllel tüntették ki Juhász Dósa Jánost, a területi választmány
egykori titkárát, a helyi alapszervezet volt elnökét. Az idén szeretnének egy családi matinét is megvalósítani, s honismereti kirándulást is tervbe vettek. A Fürtöcskék
meghívást kapott a GMKÜ-re is,
amelyre augusztus 14.-én Abafalán kerül sor. A gyűlés végén felolvasták a Balogfaláról elszármazott Ádám Barnabás levelét, aki
verssel köszöntötte egykori földijeit (a 7. oldalon teljes terjedelmében
elolvashatják).

Tavalyi falunapi hangulatok
Z obsahu
Németh Gyula, Borsodszentgyörgy
polgármestere lett községünk új
díszpolgára

Forgács Gábor fergeteges hangulatot teremtett

Sokakat tűzbe hozott a helyi alapiskolások cigánytánca is

Botos Tímea és az arcfestett gyerekek

Balogfalai Hírmondó,
spoločné periodikum miestnej
samosprávy a základnej
organizácie Csemadoku
vychádza pätnásty krát, aby
podalo správu o dianiach
v dedine za uplynulý rok.
Od starostu obce Juraja
Csörnöka sa môžeme dozvedieť o finančnej situácii obce
a o tom, aké investície sa chystajú do budúcnosti. Takisto
pripomenieme uplynulý školský rok v základnej a materskej škole a Csemadok nám
prezradí svoje plány do budúcnosti. Predstavíme vám
maliara Dušana Kochana,
ktorý pochádza z Blhoviec
a pamiatku prvého čestného
občana dediny Istvána Molnára, kto nás opustil nedávno.
V rámci obrázkovej série
oživíme aj zaujímavé
momenty uplynulého roka.
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Alapiskola: sikerek minden téren
A 2009/2010-es tanév nagyon
tartalmas, eredményekben és sikerekben gazdag volt. Kitűzött céljainkat elértük és megvalósítottuk.
Nálunk nemcsak a tanulmányi
eredmények a fontosak, hanem az
is, hogy a gyermekeknek legyen
gyermekkora. Sokkal jobb teljesítmény érhető el, ha minden egyensúlyban van. A nevelés-tanulásjáték harmóniájára törekszünk.
Fontos az eredmény, de még fontosabb, hogy ezt a gyermek saját
szintjén pozitívan élje meg.
Az oktatásban kihasználjuk az
új tanítási módszereket. Erőfeszítéseket teszünk új tankönyvek, modern segédeszközök beszerzésére,
amelyek megkönnyítik a tananyag
elsajátítását. Minden lépésünket a
minőségi iskola megteremtése
mozgatja. Az önkormányzat minden segítséget igyekszik megadni,
hogy az iskolában a magas színvonalú oktató-nevelő munkát biztosítsa. Pedagógusaink is folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, hogy állandóan fejlesszék tudásukat, a minőségi munka érdekében. Igyekszünk megfelelni az új
társadalmi igényeknek, innovatív
és minőségi változásokra törekszünk. Nagy súlyt fektetünk az
egészséges életmódra való nevelésre, környezetünk megóvására.

Tanulóink bekapcsolódnak az informatika tanulásába, a 2. osztálytól már kötelezően. Jól felszerelt
számítógépterem áll rendelkezésre
és sokoldalú ismeretekre tesznek
szert diákjaink. Természetesen sok
játékprogrammal is rendelkezünk
és ezeket is szívesen használják.
Szeretnek rajzolni, szöveget szerkeszteni, logikai és ügyességi feladatokat megoldani.

Már második éve új pedagógiai
program szerint oktatunk, nagy
súlyt helyezünk az anyanyelvi oktatásra és a természetismeretekre,
természettudományi tantárgyakra
(megtoldottuk ezeket az órákat).
Úgy érzem, érdemes volt, az eredmények önmagukért beszélnek.

A 2009/2010-es tanévben iskolánkat 32 tanuló látogatta. Nemcsak Balogfaláról, hanem a szomszéd falvakból (Korlát, Gortva) is
voltak diákjaink. A napközis csoport létszáma 25 gyerek. Évvégén 8
negyedik osztályos tanuló búcsúzott el iskolánktól, akik a Várgedei

Alapiskolában tanulnak tovább.
Helyükbe 11 kiselsős érkezik, akiket nagy szeretettel várunk.
Tanulóink eredményesen kapcsolódnak be a különböző versenyekbe is. Hagyományosan szép
sikereket érnek el a vers-, próza-,
valamint mesemondó, képzőművészeti, matematikai, természettudományi, sportversenyeken, pályázatokon. Diákjaink nemcsak járási
szinten szerepelnek jól, hanem
sokszor kerületi, országos, sőt
nemzetközi versenyekre is eljutnak, s érnek el szép sikereket. Tehetséges tanulóinkra nagyon büszkék vagyunk, de nemcsak az iskola, hanem a falu is.
Ilyen versenyeink voltak: Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – tanulóink közül
ebben az iskolaévben is voltak,
akik eljutottak a járási versenyre,
ahol aranysávos lett Oláh Lídia,
ezüstsávos Nagy Nikoletta, Mihályi Miriam és Fodor Alexandra,
míg a kerületi versenyen, Tornalján
Oláh Lídia ezüstsávot ért el;
Nyújtsd a kezed! országos roma
szavalóversenyen 2. helyen végzett
Oláh Lídia 4. osztályos tanuló;
Gyermekfesztivál Gesztete – tánccsoportunk most is nagy sikert aratott, már harmadszor sikerült elhoznunk a vándorserleget; Természettudományi verseny, Almágy –

a 4. osztályos tanulók sikeresen
szerepeltek (a legügyesebb és a
legaktívabb csoport volt); Gyermekmosoly Fesztivál, Almágy – a
Kis csillagok tánccsoportunk szerepelt sikeresen és a rajzversenyen
is jó eredményeket értünk el; Rajzversenyek – nagyon sok rajzversenybe bekapcsolódtunk pl. Nógrádi Geopark: Fülek, Gyermekmosoly: Almágy stb. Nagy Nikoletta
sikeres rajzait rendszeresen közölték az újságok.
Bekapcsolódtunk több Európai
Uniós projektbe, amelynek köszönhetően iskolánk gyarapodott újabb
5 számítógéppel, 3 notebookkal és
2 dataprojektorral. Ezeket az Európai Szociális Alaptól kaptuk, a
Modern iskola és az Idegen nyelv –
angol nyelv oktatásának a koncepciója az általános iskolákban program keretén belül, amelyekbe Farkas Krisztina kolléganőmmel kapcsolódtunk be, és 4 évig képezzük
magunkat tovább. További Uniós
projekt – a Gyümölcsprogram,
amelynek keretén belül minden héten friss gyümölcsöt kaptak a gyerekek, az anyagi hozzájárulást az
önkormányzat vállalta. Iskolánkban mód nyílik diákjaink számára,
hogy szabadidejüket hasznosan
töltsék, mégpedig úgy, hogy különféle szakkörök munkájába kapcsolódhatnak be: tánc-, informatikaés képzőművészeti szakkör.
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Az oktató-nevelő munka mellett
több rendezvényre is sor került ebben a tanévben is. Ezek az ünnepségek nagyon jó alkalmak arra,
hogy a falu felé is megmutassuk,
milyen sokrétű munka folyik az iskolában. Iskolánk életének meghatározó eleme a hagyományaink folyamatos ápolása és méltó megünneplése: Tanévnyitó – szentmisével kezdődött, mint minden évben
és ajándékosztással folytatódott a
Pázmány Péter Alapítvány jóvoltából; Karácsonyi ill. Télapó ünnepély – a gyerekek versekkel, énekekkel várták a kedves, „öreg“ Télapót. A gyermekszemek felcsillantak és izgatottan várták a puttonyból előkerülő csomagokat, amit a
helyi önkormányzat ajándékozott
a gyerekeknek; Farsangi karnevál –
az iskola tornatermében valósult
meg az idén. Nagy meglepetések,
kitűnő hangulat jellemezte. Minden jelmezbe öltözött gyerek ajándékot kapott, szintén az önkormányzat jóvoltából; Megemlékezés
március 15-én az 1848-as forradalomra – kultúrműsorral, koszorúzással a templom előtti kopjafánál;
Anyák napi műsor – az édesanyákat köszöntöttük az óvodásokkal
közösen a helyi kultúrházban: versekkel, dalokkal, táncokkal, jelenetekkel és saját készítésű tárgyakkal ajándékozták meg az anyukákat a gyerekek; Sportnap – a sportversenyeket követte az önfeledt játék: focizás, kötélhúzás, mesélés.
Öröm volt nézni a gyermekek közös játékát; Gyermeknap – gazdag
műsor jellemezte az idei Gyermeknapot. Meghívtuk az óvodásokat
is. Az iskola tornatermében ünnepeltünk; Tanévzáró ünnepség –
ballagással, tanévzáró műsorral,
diszkóval egybekötve búcsúztak el
a diákok és a pedagógusok a
2009/2010-es tanévtől.
Ez a tanév igen gazdag volt szórakoztató programokban is: Haribo bűvész – a tornateremben az
óvodásokkal együtt; Kacor királybábszínház, Várgede; Iskolai kirándulások – Minden évben az év
végéig hosszabb, rövidebb kirándulásokat, túrákat szervezünk,
ami teljesen ingyenes a Pázmány
Péter Alapítvány jóvoltából. Ebben
az iskolaévben két tanulmányi kirándulásunk volt. Az első úticélja
Eger volt, ahol a gyerekek meglátogatták Eger város nevezetességeit, amely biztosan emlékezetes marad a számukra. Az egri kirándulás szeptemberben valósult meg. A
második kirándulásunk úticélja:
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Óvoda: Kíváncsi méhecskék
„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják,
akiket szeretnek és becsülnek.”(Wlassics Gyula)
Minden szülő, pedagógus azt
szeretné, ha gyermeke magabiztos, sikeres és boldog felnőtté válna az életben. Ez akkor válik valóra, ha mi a legfogékonyabb kisgyermekkorban gondoskodunk
az alapokról.
2009 szeptemberétől új iskolai
oktatóprogram kidolgozása alapján folyik az oktató-nevelő munka. Programunk neve, a Kíváncsi
méhecske jól tükrözi óvodánk
meghitt, barátságos, családias
légkörét. Mint a méhek a kaptárban, úgy élik itt napjaikat gyermekeink.
Az óvodát az idei tanévben 23
gyerek látogatta, közülük 12 gyermek megy alapiskolába (5 lány és
7 fiú).
Óvodánkban fontos szerepet
játszik a hagyományőrzés, népi
értékek megismerése, továbbadása. De gondot fordítunk a saját
óvodai hagyományainkra is.
Aktivitások: Nagyszülők kö-

Domica, Krasznahorka és Betlér
volt. Nagyon tetszett a gyerekeknek. Élményekkel gazdagodva és
fáradtan tértünk haza.
Sikeresen pályáztunk a Szülői
Szövetséggel együtt a Pázmány Péter Alapítványnál (2 556 euró).
Külön örömet jelentett a szülők-

szöntése, Mikulásvárás, Mézeskalácssütés, Karácsonyi hangulat,
Jelmezbál, Tojásfestés, Anyák
napja, Gyermeknap, Ballagás.
Részt vettünk Haribo bűvész
bemutatóján a helyi alapiskolában, az almágyi vers- és prózamondó versenyen (Szabó Krisztina és Szabó Bianka), a Napocska
fesztiválon Feleden (Novák Beáta
énekelte a Gyertek velem az állatkertbe c. dalt) .
Célunk, hogy gyermekeink képességei olyan szintre fejlődhessenek, amellyel zökkenőmentesen kezdhetik el az iskolás éveiket. Fontosnak tartjuk gyermekeink fokozott mozgásfejlesztését,
edzettségük, állóképességük növelését. Egészségük megőrzése
érdekében részt veszünk a tej illetve gyümölcs programban. Arra
törekszünk, hogy óvodásaink szeressék, ismerjék és óvják környezetünk természeti értékeit. Ezt a
szemléletet tükrözi óvodánk kül-

nek a Rákóczi Szövetség ajándéka,
a beíratási ösztöndíj (fejenként 10
ezer Ft).
A Balogfalvai Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol
minden gyermek, a részképesség-

ső és belső környezete. Udvarunk
a környezeti nevelés színtere,
mely gazdag lehetőséget kínál a
gyermekeknek – sziklakert, virágos kert, fák, madáretető, és terveinkben szerepel a jövőben a
közlekedési park megvalósítása
is.
Tavaly sikeresen pályáztunk, s
így sikerült beszereznünk 2 db
gyermekbiciklit, 1 db közlekedési
szőnyeget, szemafort és minden
gyerek kapott ajándékcsomagot
is.
Mindennapjainkban a bátorító
nevelés elveit alkalmazzuk. Amikor kell, védjük, óvjuk gyermekeinket, de a kellő ismeretek elsajátítása után segítjük az önálló tevékenykedésüket, az óvodán kívül
eső világ megismerését. Végül útjukra bocsátjuk, de látogatóként
visszavárjuk a már szárnyra kapott „méhecskéket”.
Gombala Andrásné
óvodavezető

zavar és/vagy hiperaktivitás miatt
esetleg kudarcra ítélt gyermekek is
sikerélményekhez juthatnak, s az
önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek eredményesen megfelelnek.
Mgr. Bozó Erika
iskolaigazgató
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Nagybátyja örökségét festi tovább
Bevallom, bár egy utcában laktunk, nem nagyon tudtam, hogy
Dósa Zoltán, aki még 1992-ben
meghalt, amatőr festőként is ismert volt szerte a környéken. Sőt,
ő restaurálta a szobrokat is a helyi
templomban, s nem egy festménye díszíti a faluban és a környéken élők szobafalát.
Számomra egy anekdota maradt meg róla, ugyanis beszédhibás volt, dadogott, s amikor egy
alkalommal hazafelé tartottak Fülekről, a délutáni műszakból, odaszólt az egy fülkében ülő Jozsenának, hogy Balogfalára érvén ébressze fel. De mivel ezt kimondania sokadszorra sem sikerült, a
vérmes szomszédasszony ezekkel
a szavakkal zárta le a végtelen
mondatot: Ne kotkodákolja már
annyit, inkább addig aludja! A
szomszédasszony ugyanis szlovák
származású lévén, haláláig törte a
magyart.
Nemrég Rimaszombatban, a
Ganevia Galériában Dušan Kochan kiállítására került sor, akiről
meglepődve olvastam az életrajzában, hogy a környékünkről került
a tiszolci hegyek közé, s tehetségét nagybátyjától, Dósa Zoltántól
örökölte. Később felkerestem őt
michalovái otthonában, ahol így
mesélt balogfalai emlékeiről: –
„Édesanyám balogfalai származású, a vasútnál dolgozott, s ott ismerkedett meg édesapámmal, aki
csehbereki (České Brezovo), s
mozdonyvezető volt. Szüleim el-

Dušan Kochan főleg tájképeket fest

meséléséből tudom, hogy kétéves
koromig Balogfalán laktunk, s onnan költöztünk Pelsőcre, a vasutasházba”. Bár gyerekkora óta
vonzotta a festészet, és volt is kitől örökölnie a tehetséget, mivel
nagybátyja, Dósa Zoltán remekül
festett, mégsem gondolt arra,
hogy ezzel professzionális módon
megpróbálkozzon. „Zoli sokat festett, még megrendelésre is, de
többnyire csak a maga örömére, s

Egy csendélet, amely megmaradt az örökségből

Dósa Zoltán
képei nagy részét elajándékozta.
Nekem is van belőle pár darab, de
a nagy része elkallódott” – jegyzi
meg. Dušan az alapiskolát befejezve Liptóújváron villanyipariba
jelentkezett, s hűen a családi hagyományokhoz, a vasútnál helyezkedett el. Itt ismerkedett meg a fe-

leségével is, méghozzá Csoltón,
aki három gyerekkel (két fiúval, s
egy lánnyal) ajándékozta meg.
Michalová gyönyörű vidék, de az
élet itt sem könnyű. Családi házat
építettek, de idővel mindketten
kikoptak a vasúttól. Dušan később Podbrezován próbált szerencsét, aztán a jobb fizetés reményében külföldi idénymunkákra jelentkezett. Volt Olaszországban,
Németországban és Angliában is,
ahol egy London melletti repülőtéren dolgozott. Két éve kibérelték
a községtől a helyi kocsmát, most
ebből próbálnak megélni.
De térjünk vissza a festészethez. Mint már írtam, csak jóval
később, már felnőttkorában kezdett el komolyabban foglalkozni

vele, méghozzá egy közös tátrai
családi kiránduláson szállta meg
az ihlet, s ekkor vett először ecsetet és festéket, hogy megfesse első
képét. – „A legnagyobb gondom
ma is az, hogy nincs egy műtermem” – árulja el, de már megvan
a terve arra, hogy hol készül el a
leendő műterem, mert Dušan egyre komolyabban gondolja azt,
hogy ebből akar megélni. Több
honlapon (www. artconsulting.sk,
www.artgallerydk.sk) is kínálja a
termékeit, s a gyerekei segítségével saját négynyelvű (szlovák, angol, magyar és lengyel), honlapja
is van, amelyen kínálja a portékáját. Főleg csendéleteket fest, de
otthonosan mozog a tájképfestészetben, a díszített üvegek készítésében, s megrendelésre akár
portrékat is szívesen vállal. A kedvenc témái közé tartoznak a várak, a somoskőit pl. már megfestette, de idővel a környék többi
várát is szeretné ecsetvégre kapni.
Mostanában ritkán jutnak el Balogfalára, de tavalyelőtt az egész
családot elhozta, s természetesen
a temetőbe is eljutottak. „Sokat
gondolok Zolira”, mondja Dušan,
akire Michalován a hálószoba emlékezteti, amely az ő keze munkáját dicséri. „Terveim között szerepel pl. a balogfalai temető látképének a megörökítése is, hiszen az
a temető, ahol az őseim is
nyugosznak, csodálatos környezetben fekszik”.
Aki látta már a képeit, az biztos,
hogy a vevőkörét fogja gazdagítani.
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A középmezőnyben végeztek
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58:44 29
60:61 29
40:67 19
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40:57 13
34:73 9
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Az ifjúsági verseny végeredménye:
FK Rimavská Seã
14 11 1 2 76:24
FK Gemerská Ves
14 10 0 4 61:27
FK Radnovce
14 7 2 5 43:32
FK Husiná
14 7 1 6 44:36
FK Chrámec
14 6 0 8 40:38
FK Uzovská Panica 14 6 0 8 32:71
FK âerenãany
14 4 0 10 27:60
FK Blhovce
14 3 0 11 32:67

ÍRMONDÓ

Levél Galántáról

A balogfalai futballcsapat a 2009/10-es évadban a rimaszombati
Területi Labdarúgó Szövetség II. osztályában szerepelt, s a középmezőnyben végzett. A csapat eredményei: Uzapanyit 6:1 és 1:5 (I),
Rimaszécs 2:2 és 1:11 (I), Tiszolc B 1:3 (I) és 5:1, Almágy 3:1 és 1:2
(I) és Guszona 2:6 (I) és 5:4, Cserencsény 6:5 és 3:1 (I), Harmac
5:2 (I) és5:2, Nemesradnót 10:4 és 2:2 (I), Harkács 1:2 (I) és 0:2.
Az ifjúsági csapat a bajnokság utolsó helyén végzett. Eredményei: Rimaszécs 5:0 és 2:13 (I), Guszona 1:3 (I) és 2:4, Uzapanyit
1:4 (I) és 5:0, Cserencsény 3:2 és 2:5 (I), Nemesradnót 1:6 és 2:4
(I), Harkács 0:11 (I) és 1:2, Harmac 5:8 (I) és 1:4
A II. osztály végeredménye:
1. FK Hajnáãka B (G. Jablonec) 18 12
2. FK Gemerská Ves
18 12
3. FK Rimavská Seã
18 11
4. FK Tisovec B (R. Píla)
18 11
5. FK Husiná
18 9
6. FK Blhovce
18 9
7. FK Radnovce
18 6
8. FK Uzovská Panica
18 5
9. FK Chrámec
18 4
10. FK âerenãany
18 3

H

34
30
23
22
18
18
12
9

Információk községünkről
Falunkról többet is megtudhat, ha rendszeresen olvassa régiónk
egyetlen magyar nyelvű hetilapját, a Gömöri Hírlapot. Rendszeresen frissítjük a falu tavaly létrejött új honlapját, amely a
www.blhovce.sk címen érhető el. Az alapinformációk mellett a község történelméről és jelenéről, az önkormányzat, iskola és óvoda,
szervezetek munkájáról tájékozódhat az érdeklődő magyar és szlovák nyelven, valamint alapinformációkat tudhat meg németül és angolul. Gazdag fotógaléria, statisztikai adatok községünkről,
helybéli vállalkozók, testvértelepülés, térkép és vendégkönyv szerepel a tartalomban,
de szavazatukkal értékelhetik is honlapunkat.
A Balogfalai Hírmondó nemcsak a www.blhovce.sk, de
a www.felvidek.ma honlapról is letölthető.

Gömörország – 2010/2
A tartalomból: Az a híres Batyi és „A néhai bárány…” (Szászi Zoltán – Koncz Károly György) ❚ B. Kovács István – Moravcsik Mária –
Ádám Éva: Mikszáth és Batyi ❚ Ádám Éva: A polgári Rimaszombat I. – Táncok, bálok és mulatságok a századfordulón ❚ Silvia
Pavlíková: A szegényekről, betegekről és aggokról való intézményes
gondoskodás Rimaszombatban ❚ Id.
Dr. Manczel Jenő naplója 1. rész ❚
Gaál Lajos: Gömör természeti öröksége. A Királyhegy ❚ Kiss László: Palócföld orvosai 10. Lipszky Pál ❚ Böszörményi István: Doktor Pongrácz Mihály helytállása Losoncon,
1849 augusztusában ❚ Levélváltás egy költői életmű feltámasztásáról ❚ Válogatás Mikszáth Kálmán műveiből ❚ Nem én kiáltok (Kovács Magda) ❚ Hörk József: Hogyan neveltek bennünket az abszolutizmus idején? ❚ Szombathy Viktor: Mixát, Mikszádt, Mikszáth ❚
Törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről

Kedves Telek Marika, Pityu, családod, balogfalaiak!
Üdvözöllek kedves mindnyájatokat és bocsánat a zavarásért. Mindig
nagyon jólesik, ha szülŒfalumról olvashatok, értesülhetek, és még jobban, ha ezek a hírek arról szólnak, hogy szépültök, aktívan éltek és ápoljátok falunk kultúráját, múltját.
Külön nagy boldogság, ha ezen aktív emberek között, kik fŒleg fiatalok, kiket már nem tudok a múltamból adódóan hová besorolni, olyanok
is szerepelnek, mint a Bodnár Marika lakodalma címı, múltat felidézŒ
mısorban, akik nagyon aktív részesei voltak az én otthon töltött fiatal
éveimnek is.
Ezért mertem tollat fogni és gratulálni az elért eredményekhez és további nagyon jó egészséget, erŒt, kitartást és támogatást kívánni e nagyon szép munkához.
Marika – Téged ismertelek fel a szereplŒk közül az Új Szóban 2010.
január 20.-án megjelent beszámoló fotója alapján. Kívánom, hogy a Fürtöcskék éneke nagyon messze szálljon, vonzzon magához nagyon sok fiatalt, akik majd ezt a nagyon gazdag munkát továbbviszik.
Kapjatok nagyon sok szeretetet a közönségtŒl, támogatást a falutól
és terjesszétek a környéken és a távolabbi régiókban is Balogfala jó hírnevét. Ahogy az ember korosodik, és ily távol van szülŒfalujától, szeretteitŒl, annál gyakrabban gondol vissza és álmodik a szép gyermek és ifjúkoráról. Igaz, kevés volt belŒle odahaza, de ami volt, az nagyon szép
és felejthetetlen.
Ezért, ha évente egyszer hazalátogatunk, igyekszem mindig egy napot betervezni, hogy unokáimmal végigjárjuk a falut és meséljek a szép
múltról.
Levelemmel nem akartam zavarni, de jó volt átélnem legalább így
gondolatban azt a sikerélményt, amit ti is megkaptatok e nagyon komoly
munkáért. Visszaemlékezni a múltra és együtt örülni veletek.
Minden jót kívánok a családnak és minden balogfalainak.
Ennek a gyakori hazagondolásnak a szüleményei az alábbi írásaim is:

Még valami
Nagy vágy van még a szívemben
itt a földi létben
a négy drága unokámmal
együtt lenni ott, ahol születtem.
Velük játszva gyerek lenni
vidám és gondtalan
elmesélni, megmutatni
azt, ami oly távol van.
Végigjárni szülŒfalum
minden utcácskáját,
meg-meg állva emlékezni,
szívni a szép múlt illatát.
Átrepülni gondolatban
azt a sok-sok évet,
amit akkor boldogságban
gyermekként megéltem.
Megmutatni mindazt, amit
gyerekek bejártunk,
majd megállva a sírkertben
hogy együtt imádkozzunk.
Mondjunk el egy hálaódát
emlékezve rájuk,
megköszönve azt is, hogy most
itt lehetünk náluk.

Kis falum
Kisfalu a Gortva partján,
ott szült engem a jó anyám,
hálás vagyok érte.
Közös udvar, hosszú sok ház,
a nagyapám, dédnagymamám,
szüleimmel egyengették lépteim.
A szép emlék, sok jó barát
bennem él és mindig táplál
ugyanúgy, mint akkor,
múló évek a távolság
egyre gyakrabban azt súgják,
de szép is volt a gyermekkor nékem.
A szülŒföld ott Gömörben
mindig itt él a szívemben,
oly frissen mint régen.
Azokat, akiket szerettem,
sajnos már elvesztettem,
imádkozom értük,
a húgaim hazavárnak,
így elkerül minden bánat
boldog leszek újra,
A sírkertben a múltunknál,
unokáink mosolyánál
elmélkedem, érdemes volt élnem.
(Van egy ház a Tisza partján c. magyar
nóta átirata)

Ádám Barnabás
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Amiről a képek mesélnek

Novák Beátka az állatkertbe
hívogatott

Mesevilágban az alapiskolások

Gecse Nikolett képei egyre kelendőbbek

Gesztetében és Almágyban is nagy sikert aratott a Fieszta

Oláh Lídia a Tompa szavalóversenyen és a Nyújtsd a kezed! Roma szavalóversenyen is a legjobbak között

Iskolásaink fellépés előtt

Telek István és vállalkozása képviselte a falut a Feleden megrendezett
Kontakt Szakvásáron.
„Fiatal voltam, akartam élni, jött
a szörnyı halál, el kellett menni.
Oda a remény, oda a szeretet, megtörve siratunk egy kedves fiatal életet.”

Emlékek a múltból: amikor még fociztak Korláton – balogfalai vendégek

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk halálának
közelgŒ 2. évfordulóján a 28 éves
korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt Bohó Gáborra Balogfaláról.
Emlékedet szívünkben Œrizzük.

