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Héraháza története
Az elsődleges Hereháza névváltozat a magyar Here személynévnek és a birtokos személyraggal ellátott ház „lakóhely, otthon” főnévnek az
összetétele. A Here személynévhez „Gregorio Here”, de lehet,
hogy a magyar here „testis” személynévi alkalmazásával van
dolgunk, de valószínűbb a német eredet, a Herre személynév.
A Héraháza névváltozat előtagjához a szerb-horvát Héra
(„hercegovinai ember”) személynév került.
Etimológiáját a Héra – Herre –
Here személynév és a ház birtokos
személyragos alakjának összetétele képezi.
Szombathelytől délre Balogfa, Kisunyom, Nagyunyom közelében
települt.
Birtokosai: Herre, Bejczy,
Kisunyomi, Káldy, Zekel, Tharrody,
Anyos család.
Státusa: possessio
A falu birtokos családai a 16.
század folyamán birtokrészeiket
zálogba adták vagy elidegenítették és így új tulajdonosok kerültek Héraháza birtokába. Jelentős
birtokrészt adott zálogba Herre
Lőrinc szomszédos birtokosoknak. Bejczy Ambrus, aki részbirtokokat bírt Héraháza határában,
Herre Lőrinctől zálogba vett terület miatt 1547-ben panaszt emelt
Ferdinánd király előtt, mivel Herre
jobbágyaival Bejczy zálogbirtokán hatalmaskodott, termését elvették és a földeket visszafoglalták. Herre Lőrinc 1550-ben
Tharrody Péternek vallotta fel
Herrehaza birtokán lévő szántóit
és rétjét. 1556-ban ajándék címén
örökjogon adta át nemesi kúriáját a hozzátartozó földekkel Herre
Lőrinc feleségének és gyermekeinek. Héraháza területén fekvő
szántóföld miatt pereskedett
Anyos István és Beödey Gergely
1614-ben a Vas megyei törvényszék előtt. A vitatott területet

Anyos István kapta meg. A vasvári káptalan örökvalló levelével
1640-ben Káldy Ferenc lakott jobbágytelkét Herehaza possessioban
Balogfai Győrffy Gáspárnak adta.
Az 1598. évi adóösszeírásban
Zékel Mátyásnak 1 zsellérjét, Hera
Bálintnak 3 zsellérjét tüntették fel.
Az egytelkes nemesek összeírása során a faluban 1 családfőt írtak
össze, akire 50 denár taxát róttak
ki. Az 1627. évi Váti lustrában 1
egytelkes nemes neve szerepel.
1691-ben a vasvári káptalan előtt
tett végrendeletet Enyedi János özvegye, amelyben többi vagyona
között Héraházán lévő udvarhelyéről, az ott lakó zsellérekről is rendelkezett.
1744-ben a faluban 7 jobbágyot
és 1 házas zsellért írtak össsze. Állatállományuk: 16 igás, 9 tehén, 2

8 jobbágyot és zsellért említ. Szántójuk 102 pozsonyi mérős, rétjük
30,5 szekérnyi. Igásállatuk 13, tehén 12, sertés 9 darab volt.
1828-ban az adózók száma 13,
jobbágyoké 6. Házak száma 6. Állatállomány: 12 igás, 6 tehén, 5 ló.
A faluhoz 2 6/8 jobbágysessio tartozik, 1798-ban Gindli Károly birtokos egy sessionyit kúriájának területéhez csatolt. A lakosság a földművelés mellett ökörhizlalással
foglalkozott.
Káldi Boldizsár tett 1724-ben
libertatios nyilatkozatot a vasvári
káptalan előtt, hogy jobbágyát felszabadította, annak szolgálatai jutalmául. A jobbágy egykor Enyedi
örökös jobbágya volt.
A 18. század felében készült feljegyzés két kőből készült házat
említ. A határban folyó Sorok-pa-

csikó és borjú, 19 sertés, 5 kas méh.
Vetésterületük: 61 köböl őszi, 15
köböl árpa, 7 köböl zab, 4,5 köböl
köles. Rétjük 26 kaszás volt. Külső
birtokosok 10 köböl szántóföldet
bírtak a határban. Az összeírás megjegyzi, hogy a határ szűk. A földeket 2 nyomásban művelték. Fajzásuk kevés, tüzelőt is pénzért vettek
a jobbágyok.
Az úrbéri 9 pontokra adott felelet szerint szokás szerint robotoltak. Évente csak 52 gyalognapot
szolgáltak. Házanként 1 kappant, 6
tojást, 3 font kendert fontak. A kilencedet pénzben váltották meg.
1769. évi megyei összeírás

tak sekély medre miatt gyakran kiönt, a rétek gyakran víz alatt álltak.
Héraháza közigazgatásilag
1786-ban a Körmendi Járás, 17901849-ig a Körmendi Kerület, Pornói Járása, 1850-1860 a Szombathelyi Járáshoz tartozott. Az 1870es években Balogfába olvadt be.
Népességének száma 1785-ben
91 fő, ebből nemes 1, polgár 1,
paraszt 6, paraszt-polgár örököse
7, zsellér 16, fiúgyermek 11, nő 49
volt. A lakóházak száma 13.
Temploma, plébániája nem volt.
Kisunyomhoz és Nagyunyomhoz
tartozott. Tanítója 1770-ben
nagyunyomi volt.

Betlehemezés
Néphagyomány újjáéledése
Balogunyomban
Immár négy éve, hogy a
balogunyomi Általános Iskola
hittanos diákjai karácsony előtt
az adventi időszakban sorra járják a falu házait, és ahol szívesen látják őket, ott egy rövid betlehemes játékkal örvendeztetik
meg az ott lakókat.
Így történt ez 2006 karácsonya előtt is. Az iskola hittantanárai – Bodorkós Lajosné Éva
néni és Magyar Katalin (jómagam ) – két csoporttal indultunk
útnak advent idején. Hétköznap
késő délutántól estig, hétvégén
délután a gyermekekkel házról
– házra bekopogtatva vittük karácsony üzenetét és örömhírét
a falu lakóinak.
Sok örömben és meglepetésben volt részünk ezen alkalmak
során. Legtöbb helyen szívesen
fogadtak, rövid műsorunk befejeztével üdítővel és süteménnyel
is megkínáltak bennünket. Sőt
néhány helyen még útravaló
édességet és gyümölcsöt is kaptak a gyermekek. Minden jó szó,
kedvesség és öröm nagy boldogsággal töltötte el a diákokat.
Miközben úton voltunk, mindig
megbeszéltük, átbeszéltük az
előző helyen történteket. Örömmel tapasztaltam, hogy a fiúk
és lányok egyaránt őszintén lelkesednek azért, hogy elvigyék
karácsony melegét a családok
számára. Nem csak családi otthonokba jutottunk el az esték
folyamán, hanem egyedül élő,
magányos, idős emberekhez is.
Az ő szemükben megcsillanó
öröm könnyei számunkra is boldogság percei voltak. De akadFolytatás a 6. oldalon
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A képviselõ-testületi ülésen történt
Készült: Balogunyom község képviselő-testületének 2006. december 19-én megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.
Az ülés helye: Balogunyom Kultúrház
Tárgy: 1. Beszámoló a 2006-os évi költségvetés I-III. negyedévi és várható teljesítéséről. 2.
2007. évi költségvetési koncepció. 3. 2006. évi
költségvetési rendelet módosítása. 4. Rendelet
módosítások 5. Különfélék 6. Támogatási ügyek
Napirendi pontok előtt Németh Ottó polgármester röviden tájékoztatta a jelénlévőket a
képviselő-testület munkájáról.
Bevezetőjében elmondta, jelenleg a lakosság száma 1272 fő, született 7 fő, elhunyt 5 fő.
A lakóingatlanok száma 444.
A képviselő-testület munkájáról az alábbiak
szerint számolt be:
A képviselő-testület ez idáig 12 alkalommal
ülésezett, ebből 3 ülés közös volt Kisunyom
község képviselő-testületével.
Rendeleteink száma: 11
Határozataink száma: 64
Munkánkat éves munkaterv szerint végeztük.
Rendeleteink: 2006. évi költségvetés, annak
több alkalommal történő módosítása, valamint
adórendelet módosítás. 2005. évi zárszámadás,
hulladékgazdálkodási terv, új szociális és gyermekvédelmi rendelet elfogadása.
Főbb határozataink: 2006. évi munkaterv,
többször foglalkoztunk az intézmények és az
önkormányzat költségvetésével. Útfelújítás, közbeszerzési eljárások lefolytatása. Értékeltük a
gyermekjóléti szolgálat munkáját, általános iskola, óvoda, körjegyzőség munkáját. Több alkalommal foglalkoztunk a szombathelyi szennyvíztisztító és a kistérségi társulás ügyeivel.
A képviselő-testület éves munkája során fő
feladatának tekintette az intézmények – iskola,
óvoda, körjegyzőség, védőnői és gyermekjóléti szolgálat – zavartalan működését. Ennek
szellemében biztosítottuk a szükséges személyi, tárgyi, anyagi feltételeket.
Tájékoztatta a jelenlévőket a Szombathelyi
Többcélú Kistérségi Társulással, környező településekkel, valamint Szombathellyel történő
kapcsolattartásról, együttműködésről, továbbá egyesületeink és alapítványaink működéséről.
Ezután a kiadásokról, bevételekről, fejlesztésekről szólt.
Elkészült a játszótér, valamint a Zrínyi utca
belvízrendezése és aszfaltozása. A játszótérhez
és az útfelújításhoz pályázati pénzt is nyertünk.
Megvalósult a Hunyadi utca, valamint a Héraháza és Hunyadi utca közötti szakasz belvízrendezése, szintén pályázati támogatással.
2006-ban is ügyeltünk közterületeink, környezetünk rendezettségére, kevesebb volt az
illegális szemétlerakás és sikeres volt a lomtalanítási akció.
Terveztük az orvosi rendelő felújítását, de
pályázati támogatás hiányában elmaradt.
Kérte a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikkal
és javaslataikkal értékeljék a 2006. évi munkát.

Hozzászólások:
Prim Lajos: a lakosság részéről elmondta,
hogy a polgármesteri beszámoló nagyon részletes volt. Az önkormányzat nehéz helyzetben van, komoly döntéseket kell hoznia pl.
Iskola integrációja. Az utak rendbetétele folyamatos , de a temetők környékét is rendbe
kellene tenni: árok, parkoló stb. Tavaly is elmondta, de most is az a véleménye, hogy
kevés az összefogás a faluban, a rendezvényekre nagyon kevesen mennek el. Jó lenne
kirándulásokat tervezni, a falu történetét feldolgozni. Az orvosi ellátás során nagyon sok
volt a helyettesítés. A buszvárókat állandóan
tönkreteszik, az önkormányzat helyében lebontaná. Megköszönte a képviselők munkáját.
Palányi Lászlóné iskolaigazgató az intézmény
feszített költségvetéséről beszélt, de ennek ellenére a szakmai munka minősége nem romlott.
Az épület rossz állagú. Az iskola további helyzetét társulásban, tagintézményként el tudja képzelni. A kezdeti lépések már megtörténtek.
Németh Ottó polgármester megköszönte
az építő jellegű észrevételeket és a kérdésekre
megadta a választ.
Bolla Attila képviselő elmondta, az elmúlt
testületi gyűlésen már beszéltünk róla, hogy
gondolkodni kellene egy sportcsarnok létesítéséről, amely egyéb kulturális funkciókat is
ellátna. Megszólította a jelenlévők közül Kiss
István az Alfa- Mont 97 KFT. vezetőjét, falunk
lakóját, hogy jelenleg milyen négyzetméter
áron lehet kivitelezni egy ilyen létesítményt.
Kiss István körülbelül 90 000 Ft/m2 árat
mondott.
1. Napirendi pont: A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előző
részben már értékelte az idei gazdálkodást és
ismertette a főbb számokat.
Balogunyom község képviselő-testülete a
2006. évi költségvetés I-III. negyedévi és várható teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
2. Napirendi pont: 2007. évi költségvetési
koncepció.
Németh Ottó polgármester szóbeli kiegészítésében az alábbiakat adta elő: 2007. évben feladataink nem változnak. Fő cél mű-

ködtetni az intézményeket, megoldani az
alapellátás feladatait és biztosítani a fedezetet a tervezett fejlesztéseinkhez. Terv szerint
a gyermekjóléti szolgálat esetében csatlakozunk a Szombathelyi Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz, az iskolát tagiskolaként működtetnénk, az óvodában pedig a következő tanévtől egy csoport
lesz.
Tervezett fejlesztési feladataink:
– orvosi rendelő korszerűsítése
– rendezési terv elkészítése
– Táncsics utcai temető bővítése, rendezése
az odavezető gyalogúttal együtt, Hunyadi utca
korszerűsítése, a temetőnél parkoló kialakítása
– Kossuth utca belvízrendezése és felújítása
– szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
– települési újság kiadása
– telekalakítás, hivatal elhelyezésének terve.
A pénzügyi kondíciók nem javulnak, sőt
romlanak, takarékosan kell gazdálkodni és
hiánnyal kell terveznünk. Amennyiben pályázataink sikeresek lesznek több mindent
meg tudunk valósítani.
Röviden ismertette a koncepció számadatait.
Kérte a jelenlévők véleményét.
A képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési koncepciót elfogadta.
3. Napirendi pont: 2006. évi költségvetési rendelet módosítása.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
4. Napirendi pont: Rendelet módosítások.
– 2007. évi ivóvíz- és csatornahasználati díjak.
Leibinger Gyula képviselő elmondta,
hogy a településen nagyon rossz a víz minősége, kérte a polgármester intézkedését.
A képviselő-testület egyhangúlag fogadta
el az ivóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló rendeletet, környezetvédelmi rendeletet módosított, és rendelet tervezetet fogadott el a közmű-hozzájárulások
díjáról.
5. Napirendi pont: Különfélék.
Iskolaszékbe képviselő megbízása.
6. Napirendi pont: Támogatási ügyek.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
Folyamatban van Balogunyom község
településrendezési terve.
Szeretnénk felhívni a falu polgárainak figyelmét, hogy megkezdtük az egyeztetést,
amelyet két helyen fogunk megtartani.
Január 15-én (hétfőn) 17 órakor a 86-os
főút Ják felé eső részén (nyugati oldal) lakóknak a Vörösmarty utcai Söröző különtermében volt megtartva.
Február 7-én szintén 17 órakor pedig a
86-os főút másik oldalán (keleti oldal) lakóknak a Kultúrházban lesz megtartva.
Előadók: Németh Ottó polgármester és
Rápli Pál tervező.

Minden családnak külön meghívót küldünk, megjelenésükre feltétlen számítunk.
A tervezetek megtekinthetők a Körjegyzőségen ügyfélfogadási időben.
Az Altus Kft. elkészítette falunk új rendezési
tervét. Ez a terv 10-20 évre kijelöli a fejlődés
irányát, a területfejlesztési lehetőségeket és korlátokat. Mindenkit érinthet ez a terv, mivel jogokat származtat (pl. építési területté nyilváníthatja valaki ingatlanát, vagy annak egy részét), illetve jogot von meg (pl. egy ingatlanon út, árok
lett tervezve, ami építési korlátozást von maga
után). Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi
vár ránk a rendezési terv elfogadása után.
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Suli eseménynaptár
A december kellemes meglepetésekkel, az ünnepekre
várakozás izgalmával telt. Először az adventi készülődés,
majd a Mikulás-nap, az öregek napja, végül a karácsonyi
ünnepély hozott sok izgalmat.
Ízelítő a történtekből:

Idén is adventi délután
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az adventi délutánt. A karácsonyi várakozás jegyében szép, hasznos díszeket készíthettek az érdeklődők. Gyertyafestés, karácsonyfára gömbdíszek, színes lámpások készültek a szorgos kezek alatt. Festhettek az érdeklődők karácsonyi képeket, és köthettek ízlésüknek megfelelő koszorúkat.

Karácsony

Öregek napján Légy jó mindhalálig

Iskolánk tánccsoportja részt vett az öregek napja alkalmából rendezett ünnepélyen: december 9-én Balogunyomban, 16-án Kisunyomban szerepeltünk. Mindkét rendezvényen
előadtunk egy részletet a Légy jó mindhalálig című zenés darabból. A közelgő ünnephez
méltóan karácsonyi gyertyatánccal zártuk műsorunkat. A szereplés után a rendezők megvendégeltek bennünket. Kisunyomban szaloncukorral, mézeskaláccsal kínáltak,
Balogunyomban csokit kaptunk a szereplésért. (Anna, Dóra, 6. osztály)

Végre itt a Mikulás!
Mikulás napján a diákönkormányzattól minden gyerek banánt és szaloncukrot kapott.
Minden nagyon ízlett, az osztály nagyon örült az ajándékoknak. Ráadásul az iskola ajándékaként elmehettünk moziba. A
Túl a sövényen című filmet néztük meg. Tetszett a film, a szereplők humorosak és kedvesek
voltak. Hazafelé Mikulásnak öltözött sofőr vezette a buszt.
Köszönjük ezt a lehetőséget
az iskolának! (Niki, 7. osztály)

Minden gyerek nagyon várta már a Mikulást. Sajnos
nem esett a hó, ezért nem szánkóval jött.
Az iskola tornatermében énekelve vártuk Őt. A színpadon a fotelba fáradtan leült. Néhány gyerek verset mondott, vagy énekelt. Utána kapott mindenki egy csomagot. Másnap délelőtt az osztályba újabb ajándékokat
küldött. Az órák után busszal moziba mentünk, Szombathelyre. A film állatokról szólt, és nagyon vicces volt.
A film után elindultunk a buszra. Jé, egy Mikulás ült a
sofőr helyén!
Hazafelé mindenki csodálkozva nézte a buszunkat. De
jó lenne, ha többször utazhatnánk a Mikulás-busszal!
(3. osztály)

December 5-én a falu Mikulás-napi délutánt szervezett. A sok helyszín közül az
iskolába jöttek el a legtöbben. Minden
gyermek kapott ajándékot. A bátrabbak
verset is mondhattak a Mikulásnak. Másnap a diákönkormányzattól csokit, szaloncukrot és gyümölcsöt kaptunk ajándékba. Ezenkívül még moziba is mentünk.
Jól éreztük magunkat.
Emlékezetes marad ez a két nap.
(Niki, 8. osztály)

Nekem nagyon tetszett kedden a Mikulás-napi önkormányzati program. A kicsik
különösen élvezték a Mikulással való találkozást.
Másnap a diákönkormányzat ajándékait
kaptuk meg: édességet, gyümölcsöt és egy
mozi látogatást. Minden nagyon tetszett.
Érdekes színfoltot jelentett a Mikulásnak öltözött sofőr a buszon.
Jól éreztem magam ezen a kedd délutánon és szerda délelőttön. (Bálint, 7. osztály)

Elérkezett a várva várt nap, a karácsonyi
ünnep ideje iskolánkban. Az alsósok nagy
izgalommal készültek a szereplésre.
Az ünnepély 5 órakor kezdődött. A nagyterem zsúfolásig megtelt: sok-sok szülő, barát érkezett, régi diákok is eljöttek, hogy részesei legyenek iskolánk meghitt ünnepének.
Mindenki reményteljesen várakozott, a hatalmas karácsonyfa szikrázó fénybe öltöztette
a termet, karácsonyi dallamok emelték az
ünnep fényét. Majd elkezdődött a műsor. Először az alsósok mutattak be aranyos, kedves
állatmesét, ezután az énekkar szerepelt. A
műsort a tánccsoport fellépése zárta. A hangulat vidám, de meghitt is volt.
A közönség nagy tapssal jutalmazta az előadást. A műsort az igazgatónő zárta, újévi
jókívánságaival.
(Adri, Barbi 6. osztály)

Jézuska-várás
Szenteste 17 órakor a hittanos gyerekek,
Magyar Kati vezérletével betlehemi játékkal
kápráztatták el a kicsiket és a „ráérő” szülőket, nagyszülőket. A telt házas, színvonalas
műsort vastapssal köszönték meg a hívek.
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ERDÕLÁNYA
Egyszer volt, hol nem volt, talán sosem volt,
volt egyszer egy ember, ki híres erdész volt.
Sűrű erdőben élt a hegyen feleségével nagy szeretetben.
Haja őszbe vegyült már, mikor megszületett a gyermek,
kit oly nagyon várt, egy édes kicsi lány, s asszonya,
kit szeretett, meghalt a szülés után.
Maradt az erdész és a kislány elhagyatottan,
gondtól, bánattól elfáradva.
Mit csináljon az erdész?
Gyermeket nevelni nem tudott, kiment az erdőbe
és a fának panaszkodott.
Halljátok ti fák, kiket annyira szeretek,
született egy lányom, árván maradva,
anyja ki szülte, hideg földbe plántálva.
Halljátok ti fák, kik mindig értetek,
Mit tegyek most, gyermeket hogy neveljek?
Bólintgat az erdő, értette az erdészt,
vele érzett a legkisebb ág is, vele érzett a szellő.
A fenyő állt feszélyezetten, a nyír büszkén,
A bükkfa keményen.
Csak az Öreg Tölgy gondolkodott elmélyülten
és öreges hangja szólt:
Hozd ki lányod, ki ide hozzánk!
Felneveli az erdő az újszülött kislányt.
Gondolkodott az erdész, mit tegyen,
Hozza ki a lányát, bízza a fákra?
Az életet biztosító természet gondjára?
Nem tétovázott, hazament:
A kislányt felöltöztette, ruháját batyuba kötötte,
s kivitte az Öreg Tölgy tövébe,
hol várták a fák nagy lelkesedve.
Nézte az erdő a csöppnyi gyermeket.
Hallgattak a fák, hallgattak a madárkák,
a négylábú nép is, míg a kis csöppség
kíváncsian tekint szét.
Szólt komoran az Öreg Tölgy:
– Te erdész ki hozzánk bizalommal hoztad a gyermeket,
Bízhatsz bennünk, az öreg fákban mindig megbízhatsz.
Búsul az erdész a rengetegben, mit is
csinálna egymaga, egy ilyen kis emberrel.
Hazamegy búval telve, gondoktól hajtva,
S másnap ismét kimegy, hogy a kislányt lássa,
az Öreg Tölgy alatt azonban sehol sem találta.
Kérdezte a Tölgyet, hova lett a gyermek,
csak bólintgatott az Öreg, de szólni sem mert.
Az erdész búnak eredve, nem gondolt másra,
mint eltűnt gyermekére, az erdő csalogányára.
S mi történt vajon az eltelt idő alatt,
nem más, mint az erdő népe összejött
az Öreg Tölgy alatt.
Volt csivitelés, sisogás, sokféle hang,

hisz az erdei tanács a kislány sorsát
tárgyalta ezalatt.
Megszületett a döntés:
– Őz adja a tejet, mókus szedi a gyümölcsöt,
madarak tollából készítenek párnát,
pókok ruhát szőnek, ha a tél belepi a tájat.
Így a gyermek kedvére volt tej, gyümölcs
jó meleg fészek, közben a kislány felcseperedett.
Övé volt a végtelen természet,
övé volt az erdő, barátja volt a farkas,
a szelíd galamb, és a bársony felhő.
Az idő múlt:
– Tavaszra nyár, őszre tél jött, az évek múltak
és a csöppségből hajadon lett.
Haja fekete volt, feketébb a földnél,
szeme kék, kékebb az égnél, hangja a rigó
hangjával vetélkedett.
Alakja sudár, mint a nyárfa, mely büszkén áll
az út sodrában.
Gyönyörű volt, bájos, szelíd és büszke,
mert Ő az erdő lánya.
Szerette őt az erdő és a rét, megtudták ezt
vad hordák, megirigyelték, milyen kincset rejt
az erdő, maguknak akarták, s titokban elhatározták,
hogy elrabolják a kedves kis fiókát.
Meghallotta az őzike, elment az
Öreg Tölgyhöz, s neki panaszát elmondta.
Tüstént hívta össze az öreg király,
az erdő fáit, lakóit, hogy parancsát hirdessék
mindenütt.
Nem lehet, hogy kit mi szerettünk, felneveltünk,
Becéztünk, gonosz lelkű horda elrabolja tőlünk.
Megszólalt a leány, az erdő lánya:
kérőn, szeretettel bízva a Tölgy
hatalmas erejében. Öreg apó, Öreg Tölgy!
Van neked hatalmad, engedd meg, hogy
örökké köztetek maradjak.
Gondolkozott az Öreg, gondolkodott nagyon,
S mielőtt határoznál, gondold meg magadat.
Ember vagy te, mi csak felneveltünk,
felneveltünk és szerettünk.
Nem lenne öröm, ha elmennél tőlünk
Ezért nem mindegy, hogy ítél népünk.
Felnevelt az erdő, szeretettel féltve,
gondoskodik rólad ezután is egész életedre.
Te, ki szelíd vagy, szép és kedves,
légy az erdő lánya hosszú életedben.
Szeretünk, hát maradj velünk,
Hirdessük bátran, mindenki tudja meg,
hogy te vagy az erdő legkedvesebb virága.
Írta: falunk lakója, Lajos János (minden jog fenntartva)

Hasznos tudnivalók
Orvosi rendelés ideje:
Hétfő: 9.00-11.00 Kisunyom, 11.00-13.00
Balogunyom
Kedd: 15.00-16.00 Kisunyom, 16.0018.00 Balogunyom
Szerda: 9.00-11.00 Kisunyom
Csütörtök: 8.30-11.30 Balogunyom
Péntek: 8.30-11.00 Balogunyom, 11.0012.00 Kisunyom
Dr. Perge János
Mobil: 30/2049-568

Védőnői tanácsadás:
Minden csütörtökön 8.00-12.00 a lakosság részére
Magyar Katalin
Mobil: 70/319-0697
Baba-mama klub
0-2 éves gyermekek és édesanyjuk részére
2 hetente.
December 15-én 9.00-12.00 a Kultúrházban.

Önkormányzati
adatok
Név: Balogunyom Község Önkormányzata
Cím: 9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc
utca 3.
Telefon: 94/556-040, Fax: 94/556-058
E-mail: balogunyom@savaria.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-16:16,
Kedd: 13:00-16:00, Szerda: 13:00-16:00,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek:
8:00-12:00
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Nálunk járt a Mikulás
Hallottátok? Hosszú útja során, Balogunyomba is eljutott a Mikulás. Nem is csoda, hisz kevés településen lakik ennyi jó gyerek és
persze ilyen műsorral sem várják mindenhol, mint azt az általános
iskola nagytermében tették 2006. december 5-én.
Az iskolába érkezése előtt még tett egy sétát a faluban, hogy a
felnőtteknek is tudjon örömet szerezni és szaloncukrot osztogatni.
Az iskolába 195 meghívott gyerekből 103 személyesen jött el,
hogy részese lehessen annak a pillanatnak, amikor a Télapó a kezébe
adja a csomagot.
Közös énekléssel fogadták a Mikulás bácsit, aki sok-sok csomagot és
gyümölcsöt hozott a gyerekeknek, amiket a krampuszok szedtek elő.
A Mikulás köszöntője után a bátrabbak, külön verssel és énekkel
kedveskedtek neki.
Szerencsére egy igazán lelkiismeretes Mikulás volt, akinek minden
egyes gyerekhez volt néhány közvetlen szava, amit a kicsik hol megilletődve, hol jóindulatú mosolygással, esetleg nevetve fogadtak.
Azoknak a gyerekeknek, akik nem tudtak személyesen eljönni –
utólag – eljuttattuk a csomagokat.
A Mikulás megígérte, sőt becsszóra megfogadta, hogy jövőre is
eljön hozzánk!
De ehhez még egy évig jónak kell lennetek…

Sportgyûlés után
A Balogunyom SE 2006. december 22-én
sportgyűlést tartott, ahol a vezetők értékelték az elmúlt szezont, majd egy ízletes vadpörkölt elfogyasztása után a résztvevők fehér asztal mellett „váltották meg a világot”.
A múlt év végi ünnepek táján csapatunk
egy kőszegi és egy ikervári teremtornán járatta lábról lábra a labdát. Sajnos mindkét
helyen voltak esélyesebb csapatok, így győzelemmel, döntetlennel, vereséggel tarkítva
vegyesen szerepeltünk, és csoportunkból
nem jutottunk tovább.
Február 11-én csapatunk edzőmérkőzést játszik Rum csapatával. A helyszín még kérdéses.

Tudod-e?
1938-ban a Time magazin „Az év embere” választásán a győztes: Adolf Hitler.
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett
szokás volt, hogy az esküvő után a menyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig
itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen származik a magyar „mézeshetek” illetve az angol „hooneymoon” (mivel a
babilóniak holdhónapot használtak) kifejezés.
A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték el
forgalmazni. A nevében a „7” az eredeti italosüveg méretére (7 uncia), míg az „UP” a
buborékok mozgási irányára (Up=fel) utalt.
A baglyok az egyedüli madarak, amelyek látják a kék színt.
A Caesar salátát nem Julius Caesarról
nevezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar
Cardiniról kapta, aki először készített ilyen
saját, Caesar’s Palace éttermében a mexikói Tijuanában.
A földimogyoró a dinamit egyik alkotórésze.

Újságunkban lehetőséget kívánunk nyújtani a településünkön működő cégeknek a
bemutatkozásra. Ezek eljuttathatók a balogunyom@savaria.hu vagy a bollaati@tonline.hu e-mail címre. Akadt is már egy jelentkező.

MAGYAR KIRÁLY CIPÕ
2005-ben alapítottuk meg cégünket
községünkben
KONAK-CIPŐ Bt. néven.
Amíg a cipőgyárak
sorra Kelet-Ázsiába
települnek, mi itthon
állítjuk elő hazai
szakmunkával az általunk tervezett termékeket. A legjobb
bőröket szabjuk
hozzá, ami a jó minőséget garantálja.
Elsősorban a nagy
hagyományú Kalifornia technológiát alkalmazzuk. Ez a gyártási módszer az amerikai
polgárháború idejéből való, amikor a cipőket varró asszonyok kitalálták, hogy a felsőrészeket varrással rögzítik a köztalphoz. A ragasztókból jóval kevesebbet használtak, így
a cipő könnyebb, a talp hajlékonyabb lett. A
szivaccsal bélelt köztalp kellemes érzést, kényelmes járást biztosít. Magyarországon is
elterjedt ez a technológia és kedvelt azok körében, akik szeretik a kényelmes viseletet.
Cipőboltok rendeléseire főleg férficipőt
készítünk és saját üzletünk ugyan nincs, de

teljes kollekciónk
helyben megtekinthető és rövid
idő alatt teljesítjük
az egyéni megrendeléseket is.
Reméljük, hogy
egyre több balogunyomi keres fel
bennünket!
Elérhetőségünk:
Akacs M. u. 17.,
tel.: 556-088

Köszönet a segítségért, amelyet az elmúlt próbaszám után kaptunk. Igaz nem sokan
ragadtak tollat, és írták le ötleteiket, véleményeiket, de akik vették a fáradtságot, ők hasznos
tanácsokkal, észrevételekkel láttak el bennünket. (Szeretnénk olvasni a következőkről: a
falu története, az iskola története, rendezvények, falubeliek szolgáltatásai stb.) Falunk történetét bemutató sorozatot már elindítottuk, amellyel szeretnénk minél jobban, színesebben megismertetni lakóhelyünket. Kérjük a tisztelt polgárokat, hogy észrevételeiket osszák
meg velünk. Tisztelettel: felelős szerkesztők

BALOGUNYOMI kisbíró
Folytatás az 1. oldalról

Betlehemezés

tak olyan idősebb vagy épp középkorú nénik és bácsik, akik lelkesen
velünk együtt énekelték a karácsonyi énekeket. Ahol pedig kisgyermekek voltak, ott sok vidám percet
töltöttünk. A beszélni még nem
tudó, alig totyogó kicsik nagyra
nyílt, csodálkozó szemekkel figyelték a szereplőket, mosolyogva, hangosan kacagva fejezték ki tetszésüket a műsor iránt.
A falu lakóinak többsége már
ismerősként fogadott bennünket,
tudva, hogy a hittanos diákok a
pénzbeli adományokat nem saját maguknak gyűjtik, hanem valamilyen nemes célra fogják fel-
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ajánlani. A tanulók így saját maguk is megtapasztalhatták az
örömszerzésen túl, hogy mit jelent a szorgalmas, kitartó munkával (hiszen ez mégiscsak munka
is volt a számukra) szerzett pénz
nemes célokra való fordítása.
Éva néni csoportja: Boda Klaudia, Fodor Nikoletta, Kovács
Zoltán, Molnár Nikolett, Szijj Zsófia, Kati néni csoportja: Fodor Dániel, Kovács Bence, Kovács Dóra,
Malekin Krisztina, Molnár Vivien,
Rába Bence, Svób András.
A betlehemezés során 107 család otthonában jártunk, összesen
104 300 Ft adományt gyűjtöttünk.

Ebből a pénzből 26 900 Ft-ot
a tanulók pénzbeli és tárgyi jutalmazására fordítottunk, 25 300
Ft-ot a balogunyomi Gyermekekért Alapítványnak utaltunk át.
A fennmaradó 90 000 Ft-ot pedig beteg gyermekek javára fogjuk fordítani, melyről részletesen
a következő (februári) lapszámban szeretnék beszámolni.
A gyermekek nevében is köszönöm a falu lakóinak, hogy
hozzájárultak ahhoz, hogy a diákok szorgalmas munkájuk gyümölcsét nemes célokra fordíthatták.
Magyar Katalin, hittantanár

„Cserkészcsapatunk
életébõl”
Október 28-án csapatunk néhány tagja részt vett a 72 óra kompromisszumok nélkül programsorozaton belül megrendezésre került kerületi esperesi találkozón.
A program célja (Ausztriában
és Németországban már többéves
gyakorlat), hogy a fiatalokat megpróbálják közelebb hozni a segítségre szoruló emberekhez (sze-

A Széchenyi István Általános Iskola
tanulóinak környezetvédelmi tevékenysége
„Majd, ha az ember kivágja az utolsó fát,
Megmérgezi az utolsó folyó vizét,
Kifogja az utolsó halat is,
Akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni!”
(indián közmondás)
A Természetbúvár szakkör tagjai, egy harmadikos és kettő ötödikes csapattal beneveztek „A

megdöbbentő adatokat találtak:
például a szőrmebundák miatt
100 millió állat halálát okozzák.
További termékek tesztelése szintén
rengeteg állat
legyilkolásába
kerül: 100.000
vegyi anyag
tesztelése során 500 millió
állatot pusztítanak el.
A gyermeFotók a faluban található illegális szemétlera- kek számára a
kó helyeiről. Készítették: az iskola 3. osztályos legérdekesebb
feladat volt a
tanulói
falu környezeti
rigó énekeljen” Országos Termé- problémáinak összegyűjtése és
szetvédelmi Versenyre.
az illegális szemétlerakó helyek
A meghirdetett verseny célja, feltérképezése.
hogy már gyermekkorban tanulják Munkájukat rajmeg a környezetük védelmét a ter- zokkal, térképekmészet megismerésén keresztül. kel és fényképekJátékos formában ismerkedjenek kel illusztrálták.
meg a globalizáció által fellépő Röviden megfoproblémákkal, a fenntartható fejlő- galmazták, hogy
déssel, a természeti értékeinkkel, mit kellene tenni
védett növény- és állatfajokkal.
az embereknek a
Az első fordulóban kutató mun- környezetük vékát kellett végezniük arról, hogy delmének és tiszmilyen állatokat gyilkolnak le a taságának megőrbundájukért. Kutatásaik során zése érdekében.
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Ha képviselők lehetnénk, ezeket
az intézkedéseket tennénk a környezetvédelemért: (5. osztály Gepárd csapat)
– minden háztartás kapcsolódjon
be a szervezett szemétszállításba;
– szemétgyűjtők elhelyezése az
utcákba;
– szelektív hulladékgyűjtéshez
konténerek felállítása;
– „Tiszta, rendes utca”, „Tiszta
udvar, rendes ház”, cím elnyerésére verseny kiírása;
– illegális szemétlerakó helyek
folyamatos ellenőrzése, szükség
esetén büntetés kiszabása;
– iskolai osztályok „örökbe fogadhatnak” egy-egy utcát és azt
folyamatosan megtisztítják a
szeméttől;
– kerékpárút kiépítése Sorokmajorig;
– kerülőút kiépítése a falun kívül;
– itt működő üzemek ellenőrzése a környezetvédelmi szabályok betartása miatt;
– FÁK ültetése.

gények, öregek, fogyatékkal élők,
szenvedélybetegek stb.).
A találkozón előadást tartott:
Tuczainé Régvári Marietta egyházmegyei karitász vezető,
Győrvári Edith néni, karitász munkatárs, Kiss László börtönlelkész.
Ez évben sem maradhatott el
csapatunkban immár többéves
hagyománya, az adventi hajnali
gyalogtúra Jákra. Ezt minden adventben teljesítjük, ezzel is színesítve és gazdagítva a karácsonyi készülődést. Jákon Rátkai esperes úr
fogadott bennünket, ezután Rorátén vettünk részt december 12-én.
„Fázzunk együtt!” volt a LOGÓ
ifjúsági szolgálat felhívása december 19-én. Mentünk és „Fáztunk”
karácsonyfáztunk, azaz részt vetünk az MMIK karácsonyfa-díszítő
versenyén, amelyet még a helyi rádió is élőben közvetített. A fa szép
lett, lásd a képen. Ez a program egy
adománygyűjtéssel egybekötött
hangulatos rendezvény, amelyen
csapatunk egy emléklappal gazdagodott.
További tervezett programjaink:
tavasszal 3 túrát tervezünk a következő helyekre: Balaton-felvidék, Felvidék (Szlovákia) testvérkapcsolatépítés, Rédics szlovéniai túrával.
E sorok közt szeretnénk megköszönni mindazoknak az adományait, akik tavalyi évben támogatták csapatunkat.
Kukor Tamás St.
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