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2010 július, X. évfolyam, I. szám, megjelenik félévente ára: 0,33    (10 Sk)   

A Balogfalai Hírmondó, az Ön-
kormányzat és a Csemadok alap-
szervezet lapja, immár tizenötöd-
ször jelenik meg és informálja a
polgárokat a község gazdasági és
kulturális életéről, valamint az Ön-
kormányzat munkájáról.

Igen rossz anyagi helyzetben
A választási időszak utolsó évé-

ben vagyunk, sajnos elég rossz
helyzetben. A gazdasági válság ha-
tása már a tavalyi évben érezhető
volt, hisz 29 359 euróval gazdálkod-
tunk kevesebből, mint a prognosz-
tizált költségvetés volt. Az idei év
viszont még ennél is rosszabb hely-
zetbe sodorta az Önkormányzato-
kat. Az amúgy is szűkösebbre sza-
bott, tervezett költségvetés nagyon
gyér teljesítést mutat. A 2010-es év-
re 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 hó-
napban kapott 1 675 euró még a
bérek kifizetésének egy részére
sem elegendő. Már sok települé-
sen, főleg kisebb falvakban takaré-
kossági intézkedéseket foganatosí-
tottak: pl. nincs éjszakai világítás,
csak egyszer egy hónapban viszik
el a szemetet, a bérek egy részét fi-
zették ki stb.

Ezt a helyzetet bonyolítja még a
rendszeres havi hiteltörlesztés, me-
lyet az Önkormányzat még a 2006-
os évben vett fel a mellékutcák javí-
tására tizenöt éves lejárattal. A 123
ezer euró hitelből 2010 június végé-
ig törlesztettünk 29 600 eurót, az el-
következő 11 évre még hátra van 93

400 euró, valamint a kamat, mely
szintén nem elhanyagolható összeg
(havi 200 euró).

A leírtak ellenére tovább folytat-
juk az Európai Szociális Alap támo-
gatásával az ösztönző tevékenysé-
get, melybe 80 munkanélkülit lehe-
tett bevonni. Ezen kívül kisebb
községi szolgáltatások keretében
még további 20 munkanélkülit be-
vonva 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 felhő-
szakadás olyan hirtelen esőt zúdí-
tott a településre, hogy az áradó víz

több helyen károkat okozott. Elön-
tött pincelakások, pincék, kertek
zöme, kimosott árkok és össze-
roggyant betondarabok (Orgona ut-
ca, Szövetkezeti utca, Alvég). En-
nek okán és a fentiek alapján saj-
nos 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 bead-
tunk egy uniós pályázatot a kultúr-
ház épületének a felújítására (Prog-
ram rozvoja vidieka SR 2007-2013).
A pályázat egy teljesen felújított
modern kultúrházat foglal magába,
benti illemhellyel, internetes helyi-
séggel valamint elszállásolási lehe-
tőséggel. A pályázat a tavalyi évben
nem volt sikeres, viszont ez év ápri-
lisában már a sikeres pályázók kö-
zött szerepeltünk. A 237 ezer euró,
azaz 7 millió korona támogatást
még az idén felhasználjuk. A mun-
kálatok az augusztusi vagy szep-
temberi hónapban kezdődnek
meg. A kivitelező cég, mely meg-
nyerte a versenytárgyalást, az In-
vestspol s.r.o. pozsonyi illetőségű,
és szeretné a munkálatokat év vé-
géig befejezni.

Megoldódni látszik 
a fiatalok igénye
A fiatalság már több éven ke-

resztül igényel egy helységet a sza-
badidő eltöltésére. Az önkormány-
zat csak most tud eleget tenni en-
nek az igénynek, mivel a község
megvásárolja a kultúrház melletti
házat, ahol a fiatalság részére egy
helyiséget biztosít, valamint egy táj-
ház kialakítását is tervezi.

Reméljük, hogy az elkövetkező
időszakban az infrastruktúra fej-
lesztésének mérlege, valamint a dél-
vidéki települések pályázatai pozití-
vabb elbírálásban részesülnek.

Csörnök György
polgármester

€ 

A 2008-as falunapon avattuk fel az
Igo Aladár hanvai fafaragó mester
által készített kopjafát a templom
előtti téren.

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

Mi is választottunk
Az elmúlt egy év alatt két vá-
lasztásra is sor került Szlová-
kiában. A novemberben meg-
rendezett megyei választáso-
kon három magyar és három
szlovák jelölt került be a me-
gyei parlamentbe, így többek
között Auxt Ferenc és Bán
Zoltán (mindketten MKP) il-
letve a független, s balogfalai
származású Juhász Péter
képvisel bennünket négy évig.
A június 12.-én megtartott par-
lamenti 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 köz-
ségi képviselŒket választunk. 
Jelentkezési határidŒ: október 3.

Auxt Ferenc

Bán Zoltán

Juhász Péter



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 el-
hunyt falunk első díszpolgára, Molnár István.

Négy testvér közül a legidősebb, és mint fiú
az akkori gazdasági válság ellenére Rimaszom-
batba 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 kisemmi-
zettség várt rájuk, s csecsemőkorú lányukkal
Csehországba deportálták őket. 1949-ben tér-
hettek haza, s egy gyorstalpaló tanfolyam elvég-

zése után Gesztetén kezdett tanítani. Még há-
rom fiuk született, akik közül Mihályi Molnár
László országosan elismert közéleti ember, pe-
dagógus és költő lett. 1954-ben Kisgömöribe
került tanítani, s tanítványai közül szinte min-
denki leérettségizett, s minden hatodik egyete-
met végzett. Az alapiskola megszűnése után
Beretkén, Serkében, Várgedében és Balogfalán
is tanított, ahol 2001-ben Dósa Gézával egye-
temben a falu díszpolgárává avatták. Tanítótár-
sa, Balogh Margit írja: „Molnár István meghatá-
rozó egyénisége volt a balogfalai alapiskolának
igazgatóként és tanítóként egyaránt. Katonás
pedantériája, megértő embersége egyaránt su-
gárzott fegyelmet és szeretetet. Hatalmas élet,
amit végigjárt, szinte benne van egy egész szá-

zad. Mi mindent látott, hallott és mennyit ta-
nult: tanulmányt, életbölcsességet és embersé-
get. Felkészültsége példamutató volt, s nagy
szeretettel közölte diákjaival végtelenül gazdag
ismeretanyagát. Az a szándék vezérelte, hogy
fényhordozóként szikrát csiholjon a fiatal lel-
kekbe, a tudás és a hűség szikráját. Hála, kö-
szönet és elismerés övezze az emlékét”. Teme-
tésén összejött a nagycsalád, Kelebiától Király-
helmecen át a távoli Csehországig, s bár nem
mindig beszéltek már azonos nyelvet, s az alka-
lom sem volt a legvidámabb, Molnár István em-
léke ismét összehozta a Mihályi és Molnár-ha-
dat, s a legfiatalabbak most ismerkedhettek
meg a faluval, a közösséggel, ahonnan szüleik,
nagyszüleik elszármaztak.
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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 fő-
leg az Alvégben, a Szövetkezeti és az Orgona ut-
cákban okozott hatalmas károkat, hiszen nem
csak a pincéket mosta alá, de a mélyebben fek-
vő kiskerteket is ellepte a víz, s az erdei hulladé-
kot is behordta. Több helyen az erdő alatt a há-
zakban 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 vár-
ják a Fico-kormány által megígért kárpótlást.  

Születtek

Oláh Vivien, 
Faragó Alex,
Cibuľová Vanesa,
Radnóczy Dominik, 

Balázs Jessica, 
Balog 
Anasztázia 
és Balog Noel
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Az idén is kevesen jöttek el az
évzáróra, amelyen Kovács Judit
számolt be a tavalyi év történései-
ről. Közösen az alapiskolával im-
már hagyományosan megemlékez-
tek az 1848/49-es forradalomról, s
tavaly farsangi bált is rendeztek,
amelyre 43 ember volt kíváncsi.
Ők szervezték a falunapi kultúr-
műsort és a Fürtöcskék asszonykó-
rus több meghívásnak is eleget
tett, így jártak a GMKÜ-n és a Cse-
madok rimaszombati ünnepi ösz-
szejövetelén is. A tavalyi év legfon-
tosabb eseménye a Lakodalmas c.
hagyományőrző előadás megvaló-
sítása volt, amelyet fergeteges si-
kerrel mutattak be, s amellyel sze-
retnének eljutni az idei Egressy
Fesztiválra is. A Szülőföld Alap tá-
mogatása meggyorsította a Für-
töcskék igyekezetét (hiszen már
évekkel ezelőtt tervbe vették a La-
kodalmast), s Kovács Judit vezeté-
sével összeállították a műsor szö-
vegkönyvét és ezúttal is sikerült

férfiakat becserkészni az előadás-
ba. 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 mind-
azt, ami az ünnepi asztalon meg-
maradt. A Csemadok megalakulá-
sának 60. évfordulója alkalmából
oklevéllel tüntették ki Juhász Dó-
sa Jánost, a területi választmány
egykori titkárát, a helyi alapszer-
vezet volt elnökét. Az idén szeret-
nének egy családi matinét is meg-
valósítani, s honismereti kirándu-
lást is tervbe vettek. A Fürtöcskék
meghívást kapott a GMKÜ-re is,
amelyre augusztus 14.-én Abafa-
lán kerül sor. A gyűlés végén fel-
olvasták a Balogfaláról elszárma-
zott Ádám Barnabás levelét, aki
verssel köszöntötte egykori földi-
jeit (a 7. oldalon teljes terjedelmében
elolvashatják).

Z obsahu
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 dozve-
dieť o finančnej situácii obce 
a o tom, aké investície sa chys-
tajú do budúcnosti. Takisto
pripomenieme uplynulý škol-
ský rok v základnej a mater-
skej škole a Csemadok nám
prezradí svoje plány do bu-
dúcnosti. Predstavíme vám
maliara Dušana Kochana,
ktorý pochádza z Blhoviec 
a pamiatku prvého čestného
občana dediny Istvána Molná-
ra, kto nás opustil nedávno. 
V rámci obrázkovej série
oživíme aj zaujímavé
momenty uplynulého roka.

Bodnár Marika lakodalma

Tavalyi falunapi hangulatok

Németh Gyula, Borsodszentgyörgy
polgármestere lett községünk új
díszpolgára

Forgács Gábor fergeteges hangula-
tot teremtett

Sokakat tűzbe hozott a helyi alapiskolások cigánytánca is Botos Tímea és az arcfestett gyerekek 
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A 2009/2010-es tanév nagyon
tartalmas, eredményekben és sike-
rekben gazdag volt. Kitűzött célja-
inkat elértük és megvalósítottuk.
Nálunk nemcsak a tanulmányi
eredmények a fontosak, hanem az
is, hogy a gyermekeknek legyen
gyermekkora. Sokkal jobb teljesít-
mény érhető el, ha minden egyen-
súlyban van. A nevelés-tanulás-
játék harmóniájára törekszünk.
Fontos az eredmény, de még fonto-
sabb, hogy ezt a gyermek saját
szintjén pozitívan élje meg. 

Az oktatásban kihasználjuk az
új tanítási módszereket. Erőfeszíté-
seket teszünk új tankönyvek, mo-
dern segédeszközök beszerzésére,
amelyek megkönnyítik a tananyag
elsajátítását. Minden lépésünket a
minőségi iskola megteremtése
mozgatja. Az önkormányzat min-
den segítséget igyekszik megadni,
hogy az iskolában a magas színvo-
nalú oktató-nevelő munkát bizto-
sítsa. Pedagógusaink is folyamato-
san vesznek részt továbbképzése-
ken, hogy állandóan fejlesszék tu-
dásukat, a minőségi munka érde-
kében. Igyekszünk megfelelni az új
társadalmi igényeknek, innovatív
és minőségi változásokra törek-
szünk. Nagy súlyt fektetünk az
egészséges életmódra való nevelés-
re, környezetünk megóvására.

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

Tanulóink bekapcsolódnak az in-
formatika tanulásába, a 2. osztály-
tól 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 szer-
keszteni, logikai és ügyességi fel-
adatokat megoldani.  

A 2009/2010-es tanévben isko-
lánkat 32 tanuló látogatta. Nem-
csak Balogfaláról, hanem a szom-
széd falvakból (Korlát, Gortva) is
voltak diákjaink. A napközis cso-
port létszáma 25 gyerek. Évvégén 8
negyedik osztályos tanuló búcsú-
zott el iskolánktól, akik a Várgedei

Alapiskolában tanulnak tovább.
Helyükbe 11 kiselsős érkezik, aki-
ket nagy szeretettel várunk.

Tanulóink eredményesen kap-
csolódnak be a különböző verse-
nyekbe is. Hagyományosan szép
sikereket érnek el a vers-, próza-,
valamint mesemondó, képzőmű-
vészeti, matematikai, természettu-
dományi, sportversenyeken, pályá-
zatokon. Diákjaink nemcsak járási
szinten szerepelnek jól, hanem
sokszor kerületi, országos, sőt
nemzetközi versenyekre is eljut-
nak, s érnek el szép sikereket. Te-
hetséges tanulóinkra nagyon büsz-
kék vagyunk, de nemcsak az isko-
la, hanem a falu is.   

Ilyen versenyeink voltak: Tompa
Mihály Országos Vers- és Próza-
mondó Verseny – tanulóink közül
ebben az iskolaévben is voltak,
akik eljutottak a járási versenyre,
ahol aranysávos lett Oláh Lídia,
ezüstsávos Nagy Nikoletta, Mihá-
lyi 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 – tánc-
csoportunk most is nagy sikert ara-
tott, már harmadszor sikerült el-
hoznunk a vándorserleget; Termé-
szettudományi verseny, Almágy –

a 4. osztályos tanulók sikeresen
szerepeltek (a legügyesebb és a
legaktívabb csoport volt); Gyer-
mekmosoly Fesztivál, Almágy – a
Kis csillagok tánccsoportunk sze-
repelt sikeresen és a rajzversenyen
is jó eredményeket értünk el; Rajz-
versenyek – nagyon sok rajzver-
senybe bekapcsolódtunk pl. Nóg-
rádi Geopark: Fülek, Gyermekmo-
soly: Almágy stb. Nagy Nikoletta
sikeres rajzait rendszeresen közöl-
ték az újságok.

Bekapcsolódtunk  több Európai
Uniós projektbe, amelynek köszön-
hetően iskolánk gyarapodott  újabb
5 számítógéppel, 3 notebookkal és
2 dataprojektorral. Ezeket az Euró-
pai Szociális Alaptól kaptuk, a
Modern iskola és az Idegen nyelv –
angol nyelv oktatásának a koncep-
ciója az általános iskolákban prog-
ram keretén belül, amelyekbe Far-
kas Krisztina kolléganőmmel kap-
csolódtunk be, és 4 évig képezzük
magunkat tovább. További Uniós
projekt – a Gyümölcsprogram,
amelynek keretén belül minden hé-
ten friss gyümölcsöt kaptak a gye-
rekek, az anyagi hozzájárulást az
önkormányzat vállalta. Iskolánk-
ban mód nyílik diákjaink számára,
hogy szabadidejüket hasznosan
töltsék, mégpedig úgy, hogy külön-
féle szakkörök munkájába kapcso-
lódhatnak be: tánc-, informatika-
és képzőművészeti szakkör.

Alapiskola: sikerek minden téren



5BBAALLOOGGFFAALLAAII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ

Az oktató-nevelő munka mellett
több rendezvényre is sor került eb-
ben a tanévben is. Ezek az ünnep-
ségek nagyon jó alkalmak arra,
hogy a falu felé is megmutassuk,
milyen sokrétű munka folyik az is-
kolában. Iskolánk életének megha-
tározó eleme a hagyományaink fo-
lyamatos ápolása és méltó megün-
neplése: Tanévnyitó – szentmisé-
vel kezdődött, mint minden évben
és ajándékosztással folytatódott a
Pázmány Péter Alapítvány jóvoltá-
ból; Karácsonyi ill. Télapó ünne-
pély – a gyerekek versekkel, éne-
kekkel várták a kedves, „öreg“ Tél-
apót. A gyermekszemek felcsillan-
tak és izgatottan várták a puttony-
ból előkerülő csomagokat, amit a
helyi önkormányzat ajándékozott
a gyerekeknek; Farsangi karnevál –
az iskola tornatermében valósult
meg az idén. Nagy meglepetések,
kitűnő hangulat jellemezte. Min-
den jelmezbe öltözött gyerek aján-
dékot kapott, szintén az önkor-
mányzat jóvoltából; Megemlékezés
március 15-én az 1848-as forrada-
lomra – kultúrműsorral, koszorú-
zással a templom előtti kopjafánál;
Anyák napi műsor – az édesanyá-
kat köszöntöttük az óvodásokkal
közösen a helyi kultúrházban: ver-
sekkel, dalokkal, táncokkal, jele-
netekkel és saját készítésű tárgyak-
kal ajándékozták meg az anyuká-
kat a gyerekek; Sportnap – a sport-
versenyeket követte az önfeledt já-
ték: focizás, kötélhúzás, mesélés.
Öröm volt nézni a gyermekek kö-
zös játékát; Gyermeknap – gazdag
műsor jellemezte az idei Gyermek-
napot. Meghívtuk az óvodásokat
is. Az iskola tornatermében ünne-
peltünk; 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 szó-
rakoztató programokban is: Hari-
bo bűvész – a tornateremben az
óvodásokkal együtt; Kacor király-
bábszínház, Várgede; Iskolai ki-
rándulások – Minden évben az év
végéig hosszabb, rövidebb kirán-
dulásokat, túrákat szervezünk,
ami teljesen ingyenes a Pázmány
Péter Alapítvány jóvoltából. Ebben
az iskolaévben két tanulmányi ki-
rándulásunk volt. Az első úticélja
Eger volt, ahol a gyerekek meglá-
togatták Eger város nevezetessége-
it, amely biztosan emlékezetes ma-
rad a számukra. Az egri kirándu-
lás szeptemberben valósult meg. A
második kirándulásunk úticélja:

Domica, Krasznahorka és Betlér
volt. Nagyon tetszett a gyerekek-
nek. Élményekkel gazdagodva és
fáradtan tértünk haza.

Sikeresen pályáztunk a Szülői
Szövetséggel együtt a Pázmány Pé-
ter Alapítványnál (2 556 euró).
Külön örömet jelentett a szülők-

nek a Rákóczi Szövetség ajándéka,
a beíratási ösztöndíj (fejenként 10
ezer Ft). 

A Balogfalvai Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola családias légkö-
rével, gyermekközpontú pedagógi-
ájával olyan iskola kíván lenni, ahol
minden gyermek, a részképesség-

zavar és/vagy hiperaktivitás miatt
esetleg kudarcra ítélt gyermekek is
sikerélményekhez juthatnak, s az
önmagukhoz mérten felállított kö-
vetelményrendszernek eredménye-
sen megfelelnek. 

Mgr. Bozó Erika
iskolaigazgató

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 magabiz-
tos, sikeres és boldog felnőtté vál-
na az életben. Ez akkor válik való-
ra, ha mi a legfogékonyabb kis-
gyermekkorban gondoskodunk
az alapokról.

2009 szeptemberétől új iskolai
oktatóprogram kidolgozása alap-
ján folyik az oktató-nevelő mun-
ka. Programunk neve, a Kíváncsi
méhecske jól tükrözi óvodánk
meghitt, barátságos, családias
légkörét. Mint a méhek a kaptár-
ban, úgy élik itt napjaikat gyer-
mekeink.

Az óvodát az idei tanévben 23
gyerek látogatta, közülük 12 gyer-
mek megy alapiskolába (5 lány és
7 fiú). 

Óvodánkban fontos szerepet
játszik a hagyományőrzés, népi
értékek megismerése, továbbadá-
sa. De gondot fordítunk a saját
óvodai hagyományainkra is.

Aktivitások: Nagyszülők kö-

szöntése, Mikulásvárás, Mézeska-
lácssütés, Karácsonyi hangulat,
Jelmezbál, Tojásfestés, Anyák
napja, Gyermeknap, Ballagás. 

Részt vettünk Haribo bűvész
bemutatóján a helyi alapiskolá-
ban, az almágyi vers- és próza-
mondó versenyen (Szabó Kriszti-
na és Szabó Bianka), a Napocska
fesztiválon Feleden (Novák Beáta
énekelte a Gyertek velem az állat-
kertbe c. dalt) . 

Célunk, hogy gyermekeink ké-
pességei olyan szintre fejlődhes-
senek, amellyel zökkenőmente-
sen kezdhetik el az iskolás évei-
ket. Fontosnak tartjuk gyermeke-
ink fokozott mozgásfejlesztését,
edzettségük, állóképességük nö-
velését. Egészségük megőrzése
érdekében részt veszünk a tej il-
letve gyümölcs programban. Arra
törekszünk, hogy óvodásaink sze-
ressék, ismerjék és óvják környe-
zetünk természeti értékeit. Ezt a
szemléletet tükrözi óvodánk kül-

ső és belső környezete. Udvarunk
a környezeti nevelés színtere,
mely gazdag lehetőséget kínál a
gyermekeknek – sziklakert, virá-
gos kert, fák, madáretető, és ter-
veinkben 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. Ami-
kor kell, védjük, óvjuk gyermeke-
inket, de a kellő ismeretek elsajá-
títása után segítjük az önálló tevé-
kenykedésüket, az óvodán kívül
eső világ megismerését. Végül út-
jukra bocsátjuk, de látogatóként
visszavárjuk a már szárnyra ka-
pott „méhecskéket”. 

Gombala Andrásné
óvodavezető
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Bevallom, bár egy utcában lak-
tunk, nem nagyon tudtam, hogy
Dósa Zoltán, aki még 1992-ben
meghalt, amatőr festőként is is-
mert volt szerte a környéken. Sőt,
ő restaurálta a szobrokat is a helyi
templomban, s nem egy festmé-
nye díszíti a faluban és a környé-
ken élők szobafalát.

Számomra egy anekdota ma-
radt meg róla, ugyanis beszédhi-
bás volt, dadogott, s amikor egy
alkalommal hazafelé tartottak Fü-
lekről, a délutáni műszakból, oda-
szólt az egy fülkében ülő Jozse-
nának, hogy Balogfalára érvén éb-
ressze fel. De mivel ezt kimonda-
nia 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 Ko-
chan kiállítására került sor, akiről
meglepődve olvastam az életrajzá-
ban, hogy a környékünkről került
a tiszolci hegyek közé, s tehetsé-
gét nagybátyjától, Dósa Zoltántól
örökölte. Később felkerestem őt
michalovái otthonában, ahol így
mesélt balogfalai emlékeiről: –
„Édesanyám balogfalai származá-
sú, a vasútnál dolgozott, s ott is-
merkedett meg édesapámmal, aki
csehbereki (České Brezovo), s
mozdonyvezető volt. Szüleim el-

meséléséből tudom, hogy kétéves
koromig Balogfalán laktunk, s on-
nan költöztünk Pelsőcre, a vasu-
tasházba”. Bár gyerekkora óta
vonzotta a festészet, és volt is ki-
től örökölnie a tehetséget, mivel
nagybátyja, Dósa Zoltán remekül
festett, mégsem gondolt arra,
hogy ezzel professzionális módon
megpróbálkozzon. „Zoli sokat fes-
tett, még megrendelésre is, de
többnyire csak a maga örömére, s

képei nagy részét elajándékozta.
Nekem is van belőle pár darab, de
a nagy része elkallódott” – jegyzi
meg. Dušan az alapiskolát befe-
jezve Liptóújváron villanyipariba
jelentkezett, s hűen a családi ha-
gyományokhoz, a vasútnál helyez-
kedett 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 ké-
sőbb Podbrezován próbált szeren-
csét, aztán a jobb fizetés reményé-
ben külföldi idénymunkákra je-
lentkezett. Volt Olaszországban,
Németországban és Angliában is,
ahol egy London melletti repülő-
téren dolgozott. Két éve kibérelték
a községtől a helyi kocsmát, most
ebből próbálnak megélni.

De térjünk vissza a festészet-
hez. Mint már írtam, csak jóval
később, már felnőttkorában kez-
dett el komolyabban foglalkozni

vele, méghozzá egy közös tátrai
családi kiránduláson szállta meg
az ihlet, s ekkor vett először ecse-
tet és festéket, hogy megfesse első
képét. –  „A legnagyobb gondom
ma is az, hogy nincs egy műter-
mem” – árulja el, de már megvan
a terve arra, hogy hol készül el a
leendő műterem, mert Dušan egy-
re komolyabban gondolja azt,
hogy ebből akar megélni. Több
honlapon (www. artconsulting.sk,
www.artgallerydk.sk) is kínálja a
termékeit, s a gyerekei segítségé-
vel saját négynyelvű (szlovák, an-
gol, magyar és lengyel), honlapja
is van, amelyen kínálja a portéká-
ját. Főleg csendéleteket fest, de
otthonosan mozog a tájképfesté-
szetben, a díszített üvegek készí-
tésében, s megrendelésre akár
portrékat is szívesen vállal. A ked-
venc témái közé tartoznak a vá-
rak, a somoskőit pl. már megfes-
tette, de idővel a környék többi
várát is szeretné ecsetvégre kapni.
Mostanában ritkán jutnak el Ba-
logfalára, de tavalyelőtt az egész
családot elhozta, s természetesen
a temetőbe is eljutottak. „Sokat
gondolok Zolira”, mondja Dušan,
akire Michalován a hálószoba em-
lékezteti, amely az ő keze munká-
ját dicséri. „Terveim között szere-
pel pl. a balogfalai temető látkép-
ének a megörökítése is, hiszen az
a temető, ahol az őseim is
nyugosznak, csodálatos környe-
zetben fekszik”.

Aki látta már a képeit, az biztos,
hogy a vevőkörét fogja gazdagítani.

Nagybátyja örökségét festi tovább

Egy csendélet, amely megmaradt az örökségből

Dušan Kochan főleg tájképeket fest

Dósa Zoltán



A középmezőnyben végeztek

A balogfalai futballcsapat a 2009/10-es évadban a rimaszombati
Területi Labdarúgó Szövetség II. osztályában szerepelt, s a közép-
mezőnyben 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. Eredmé-
nyei: 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

Információk községünkről

Falunkról többet is megtudhat, ha rendszeresen olvassa régiónk
egyetlen magyar nyelvű hetilapját, a Gömöri Hírlapot.  Rendszere-
sen frissítjük a falu tavaly létrejött új honlapját, amely a
www.blhovce.sk címen érhető el. Az alapinformációk mellett a köz-
ség történelméről és jelenéről, az önkormányzat, iskola és óvoda,
szervezetek munkájáról tájékozódhat az érdeklődő magyar és szlo-
vák nyelven, valamint alapinformációkat tudhat meg németül és an-

golul. Gazdag fotógaléria, sta-
tisztikai adatok községünkről,
helybéli vállalkozók, testvérte-
lepülés, térkép és vendég-
könyv szerepel a tartalomban,
de szavazatukkal értékelhe-
tik is honlapunkat. 
A Balogfalai Hírmondó nem-
csak a www.blhovce.sk, de
a www.felvidek.ma honlap-
ról is letölthető.   

Gömörország – 2010/2

A tartalomból: Az a híres Batyi és „A néhai bárány…” (Szászi Zol-
tán – Koncz Károly György) ❚ B. Kovács István – Moravcsik Mária –
Ádám Éva: Mikszáth és Batyi ❚ Ádám Éva: A polgári Rimaszom-
bat I. – Táncok, bálok és mulatságok a századfordulón ❚ Silvia
Pavlíková: A szegényekről, betegek-
ről és aggokról való intézményes
gondoskodás Rimaszombatban ❚ Id.
Dr. Manczel Jenő naplója 1. rész ❚
Gaál Lajos: Gömör természeti örök-
sége. A Királyhegy ❚ Kiss László: Pa-
lócföld orvosai 10. Lipszky Pál ❚ Bö-
szörményi István: Doktor Pongrácz Mihály helytállása Losoncon,
1849 augusztusában ❚ Levélváltás egy költői életmű feltámasztásá-
ról ❚ Válogatás Mikszáth Kálmán műveiből ❚ Nem én kiáltok (Ko-
vács Magda) ❚ Hörk József: Hogyan neveltek bennünket az abszolu-
tizmus idején? ❚ Szombathy Viktor: Mixát, Mikszádt, Mikszáth ❚
Törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről

7BBAALLOOGGFFAALLAAII  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ

Levél Galántáról

Kedves Telek Marika, Pityu, családod, balogfalaiak!
Üdvözöllek kedves mindnyájatokat és bocsánat a zavarásért. Mindig

nagyon jólesik, ha szülŒfalumról olvashatok, értesülhetek, és még job-
ban, ha ezek a hírek arról szólnak, hogy szépültök, aktívan éltek és ápol-
játok falunk kultúráját, múltját. 

Külön nagy boldogság, ha ezen aktív emberek között, kik fŒleg fiata-
lok, 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 to-
vábbi nagyon jó egészséget, erŒt, kitartást és támogatást kívánni e na-
gyon szép munkához.

Marika – Téged ismertelek fel a szereplŒk közül az Új Szóban 2010.
január 20.-án megjelent beszámoló fotója alapján. Kívánom, hogy a Für-
töcskék éneke nagyon messze szálljon, vonzzon magához nagyon sok fia-
talt, 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 hír-
nevét. Ahogy az ember korosodik, és ily távol van szülŒfalujától, szeret-
teitŒl, annál gyakrabban gondol vissza és álmodik a szép gyermek és if-
júkoráról. Igaz, kevés volt belŒle odahaza, de ami volt, az nagyon szép
és felejthetetlen.

Ezért, ha évente egyszer hazalátogatunk, igyekszem mindig egy na-
pot 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

A II. osztály végeredménye:
1. FK Hajnáãka B (G. Jablonec) 18 12 3 3 57:23 39
2.  FK Gemerská Ves 18 12 2 4 62:26 38
3.  FK Rimavská Seã 18 11 2 5 86:41 35
4.  FK Tisovec B (R. Píla) 18 11 1 6 48:42 34
5.  FK Husiná 18 9 2 7 58:44 29
6.  FK Blhovce 18 9 2 7 60:61 29
7. FK Radnovce 18 6 1 11 40:67 19
8. FK Uzovská Panica 18 5 2 11 30:81 17
9. FK Chrámec 18 4 1 13 40:57 13

10.  FK âerenãany 18 3 0 15 34:73 9

Az ifjúsági verseny végeredménye:
1. FK Rimavská Seã 14 11 1 2 76:24 34
2. FK Gemerská Ves 14 10 0 4 61:27 30
3. FK Radnovce 14 7 2 5 43:32 23
4. FK Husiná 14 7 1 6 44:36 22
5. FK Chrámec 14 6 0 8 40:38 18
6. FK Uzovská Panica 14 6 0 8 32:71 18
7. FK âerenãany 14 4 0 10 27:60 12
8. FK Blhovce 14 3 0 11 32:67 9



„Fiatal voltam, akartam élni, jött 
a szörnyı halál, el kellett menni.
Oda a remény, oda a szeretet, meg-
törve siratunk egy kedves fiatal életet.”

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.
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Amiről a képek mesélnek

Novák Beátka az állatkertbe
hívogatott

Gesztetében és Almágyban is nagy sikert aratott a Fieszta

Emlékek a múltból: amikor még fociztak Korláton – balogfalai vendégek 

Mesevilágban az alapiskolások Gecse Nikolett képei egyre kelendőbbek

Oláh Lídia a Tompa szavalóverse-
nyen és a Nyújtsd a kezed! Roma sza-
valóversenyen is a legjobbak között

Iskolásaink fellépés előtt

Telek István és vállalkozása képvi-
selte a falut a Feleden megrendezett
Kontakt Szakvásáron.
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