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Nagyunyom története
Nagyunyom települését írásos emlékek 1318-ban említik,
Unyom néven, és 1536-ban
már Naghwnyan, azaz Nagyunyom néven.
A falu keleti szélénél folyik el
a Perint-patak, vele párhuzamosan a község keleti szélét szeli át
a Kis-Sorok- vagy Völgyjáró-patak. A Sorok-patak a község déli
határánál kanyarog.
A község a Gyöngyös újpleisztocén kavicstakaróján települt. É-i részének felszínét vályog
fedi, melyen barna erdőtalaj alakult ki. A patak-völgyekben nyers
öntéstalajok találhatóak. Körzetében lignitkutató fúrásokat mélyítettek az utóbbi években, melyek alapján másodrendű reménybeli lignitterületté minősítették.
Szombathelytől délre a Balogfa, Kisunyom, Sorkikápolna,
Lipárt között sík vidéken települt.
Soros beépítésű, utcás, szalagtelkes község. Fő utcája a templom
körül teret képez és kétfelé ágazik. Sényi-féle kastélyát 1842-ben
építették. Kisebb jelentőségű park
veszi körül.
Etimológiáját a nagy melléknév és az Unyan-Unyom személynév adja. Az Unyan-Unyom
az Un személynév származéka.
Birtokosai: Unyani, Pósa,
Léránt, Herre családok.
Ősi magyar személynevek:
Baán
Státusa: possessio.
1468-ban a vasvári káptalan
előtt Pósa Antal zálogba adta teljes kúriáját, minden tartozékával
Unyam-i Bálintnak.
1536-ban I. Ferdinánd király
Lóránt Pál panaszára kivizsgáltatta Nádasdi Ferencnek zálogba
adott (Naghwnyan) Nagyunyom
és más helységekben lévő birtokainak jogi helyzetét. Herre Lőrinc halászó helyének használatáról kötött egyezséget Sennyei
Ferenccel 1546-ban. A halászó

hely Kys Wnyam patakon volt.
Bejczy Ambrus több unyami birtokostól zálog címén szántókat,
réteket szerzett.
A birtokos Akach Lőrinc családnak a török harcok következtében megsemmisültek jogbiztosító iratai. 1553-ban Ferdinánd
király Nagy Uynan és más
possessiokban elismerte régi jogaikat és Akach Györgyöt, valamint rokonait azok tulajdonában
megerősítette és bevezettette. Az

szeket el akarta adni 1591-ben,
ehhez testvéreinek hozzájárulásának megszerzéséhez Feyerkewy királyi személynök segítségét kérte.
Az adóösszeírások szerint
1538-ban Akach Gáspárnak 6
portája és 11 szegénye volt
Naghwnyan területén. 1549-ben
Akach Györgyé volt 1,5 porta, 2
zsellér. 1598-ban Akach család
tulajdonában 13 ház volt. 1610ben különböző nemeseknek ír-

Anyos és Akach család közötti
hatalmaskodás miatt idéztette
meg Nádasdy Tamás nádor
Akach Györgyöt és Pált a királyi
kúria elé 1560-ban.
Az Akach család tagjai a XVI.
század második felében részbirtokaik körül többet örök áron eladtak vagy zálogba bocsátottak.
1578-ban Akach György fia minden birtokukat Nagywnyan, Kertes, Ujfalu, Kisszőllős posessióban mind elzálogosították
Tarrody
Istvánnak,
csak
nagyunyomi kúriájukat tartották
meg. Akach Lajos a vasvári káptalan előtt 1586-ban tiltakozott,
hogy gyermekkorában szülei halála után nőtestvérei javára birtokosztályt fogadott el teljes birtokrészekbe Nagh, Wnyan,
Kerthes, Kys Zeoleos és Wyfalw
possessiókban. Ezzel súlyosan
károsodott a birtoklásban, így az
osztályt megtámadta és visszavonta. Akach Sándor teljes nemesi kúriáját és a hozzátartozó ré-

ták össze fél portáját, 6 ház zsellérét, 9 üresen álló házát és 2 új
épületet.
A taksás nemesek összeírásában 1707-ben 1 nemes neve szerepel Nagyunyomból. Az 1714.
évi nemesi lajstromban 3 családfőt vettek fel Nagy Unyom területéről.
Akach János bizonyos javait
Nagi Unian pose Bácsmegyei Simonnak és feleségének örök
áron eladta, amely ellen 1634ben Balogh János tiltakozást jelentett be. Bácsmegyei Simon és
felesége 1634-ben Nagy Vniamban újabb részeket szerzett meg
csere révén Akach Jánostól és feleségétől, akik cserébe Söptei kúriát és 3 jobbágytelket kaptak. A
birtok használatában az Akach
család többi tagja Bácsmegyeyt
akadályozta. Esterházy Miklós
nádor utasította a vasvári káptalant, hogy a feleket a királyi tábla
Folytatás a 4. oldalon

Mi is
a cserkészet?
Manapság sokan mondogatják: „...hogy ezek a mai fiatalok! Mit nekik tanulás, mit
nekik tisztesség, kiveszett a
becsület; gyenge, alamuszi
figurák, hova jut így a világ!
Csak a televízió, a számítógép,
a video, a diszkó, cigaretta és
kábítószer! Bezzeg a mi
időnkben...”
Azt kell mondjam, ezeknek
a sápítozóknak igazuk van –
de mégsincs teljesen igazuk.
Szétnézek magam körül, és
mit látok: sápadt, nyápic alakok lődörögnek mindenfelé,
akik unják a sulit és a tanárokat, de nem sok elképzelésük
van, hogy mit is kéne csinálni. Jobb híján moziznak, bámulják a tévét és gyötrik a számítógépeket; vagy éppen lógnak a haverokkal és bulizgatnak; vagy ki sem bújnak anyuci szoknyája mögül, vagy éppen őrületesen belevetik magukat a tanulásba és ki sem
látszanak a könyvek közül. De
nézd csak! Itt-ott feltűnik néhány valamirevaló fickó, akinek van elképzelése arról,
hogy hogyan töltse el leghasznosabban az idejét. Ez a
néhány gyerek sportol, hobbikat talál magának, esetleg
szakkörbe jár, vagy sokat segít otthon a családjának. Aztán vannak egypáran – de ők
már tényleg kevesen – akik rájönnek, hogy mindezt egyetlen helyen is meg lehet valósítani: a cserkészetben. Ezért
nincs igazuk a sápítozóknak.
Folytatás a 4. oldalon

TARTALOM
A rendezési terv ismertetése,
egyeztetése ............. 2. oldal
Suli eseménynaptár ... 3. oldal
Hasznos tudnivalók ... 4. oldal
Hívogató a Rozmaring
Óvodába .................. 5. oldal
Interjú a most 65 éves
Leibinger Gyulával .. 6. oldal

BALOGUNYOMI kisbíró

2

2007. FEBRUÁR

A rendezési terv
ismertetése, egyeztetése
– a vasút tervezett fejlesztése
– 86-os út átépítése
– Balogunyom–Szombathely közötti
kerékpárút építése
– a Vörösmarty utcában
tervezett telekalakítás illetve
út kialakítása
– Petőfi utca
és a 86-os út
kereszteződése
– forgalom
okozta zajhatás
Az elmúlt időszak során az új rendezési terv
ismertetése, egyeztetése két helyszínen történt meg, melyet közmeghallgatás követett.
2007. január 15., Vörösmarty utcai söröző
2007. február 7., Kultúrház
Mindkét esetben először Németh Ottó polgármester röviden ismertette a tervezés előzményeit, az új rendezési terv szükségességét. Majd felkérte a tervező Rápli Pált a prezentáció megtartására.
A tervező köszöntötte a jelenlévőket és cdről vetítve mutatta be a településre vonatkozó főbb elképzeléseit. Mindig részletesen tájékoztatta a megjelenteket, az éppen aktuális helyszínhez kapcsolódó, lakórészt érintő
lehetőségekről.
A jelenlévők által a következő kérdések
hangoztak el:

– faluközpont kialakítása
– az ún. zsákutcák, Radnóti, Ady és Bem
utcák összekötése, valamint ugyanitt a csapadékvíz-elvezetés megoldása.
A tervező a feltett kérdésekre a választ
megadta, valamint elmondta, hogy a javaslatok a továbbiakban megvizsgálásra kerülnek.

A testület egyhangúlag elfogadta a 2007.
évi munkatervet, és ugyanígy szabad utat
adott a költségvetés első fordulójára is. Több
hozzászólás és javaslat is elhangzott az
egyeztetések során, de érdemben nem befolyásolták a költségvetés tervezetét.

Bizonyára többen olvasták a Vas Népe január
20-i számát, melyben a balogunyomi hittanos gyermekek ajándékozásáról szólt egy cikk.
A falu újságjának előző számában ígértem, hogy
beszámolok a betlehemezésből befolyt 141 300 Ft
sorsáról. Mint már írtuk ebből jutalmaztuk meg a
résztvevő gyermekeket, valamint a Balogunyomi
Gyermekekért Alapítványnak is utaltunk át 25 300
Ft -ot.
A fennmaradó 90 000 Ft-ot a gyermekekkel való
közös megbeszélés után, beteg társaiknak szerettük volna felajánlani.
A tanulókkal történt eszmecsere során terelődött a szó a szombathelyi kórházra. A gyermekek
szerették volna, ha olyan társaikat örvendeztethetnek meg, akik hosszabb időt töltenek kórházban.
A választás így jutott a Gyermekosztály Onkológiai
Részlegére. Telefonon kerestem meg. Dr. Masát
Pétert, az osztály vezető főorvosát. Mondandóm
hallatán alig akarta elhinni, hogy ezt az összeget a
gyermekek épp az Ő osztályán fekvő gyermekeknek szeretnék adni. Ő javasolta, hogy olyan dolgot
vásároljunk, ami hosszabb ideig használható. Mi
szerettünk volna valamilyen orvosi eszközt vásárolni, ehhez azonban kevés lett volna a pénz. Amihez
pedig elégséges (pl. csontvelő tűk), azt egy-kettő
hét alatt elhasználták volna. A Főorvos szabadkozva javasolta, hogy mi lenne, ha ebből az összegből
számítógépet vásárolnánk, mert nekik már sokan
ígértek ilyet, de eddig még csak ígéret maradt.
Egy vállalkozó nagykereskedelmi áron segítette
beszerezni a gépet (Pentium 4., Windows XP ) és
ingyen feltelepítette a szükséges programokat,
sőt még játékprogramokat is.
A Balogunyomi Önkormányzat guruló számítógépasztalt adott hozzá. (Köszönjük.)

Németh Ottó polgármester rövid tájékoztatást adott a vasútfejlesztés, a 86-os útfejlesztés és az iparterület 86-os főútra történő kicsatlakozásának lehetőségéről. Elmondta, hogy e kérdésben a részletes egyeztetések ezután következnek, de természetesen minden esetben a település érdekét
képviseli a testület. A testület álláspontja az,
hogy a falu fejlődjön, de ez semmiképpen
nem mehet az életminőség hátrányára (pl.
zajártalom...).

A képviselõ-testületi ülésen történt
Balogunyom község képviselő-testülete 20007. febr. 6-án ülést tartott a Kultúrházban.
Napirend:
1. A képviselő-testület 2007. évi munkaterve.
Előadó: Németh Ottó polgármester
2. 2007. évi költségvetés I. forduló
Előadó: Németh Ottó polgármester
3. Alpolgármester-választás
Előadó: Németh Ottó polgármester

A falu hittanos
gyermekeinek ajándéka

A polgármester az alpolgármester-választás kapcsán felolvasta a Közigazgatási Hivatal levelét, melyben felszólították a képviselő-testületet, amennyiben nem tudunk megegyezni az alpolgármester személyében, akkor feloszlatják a testületet, vagy a testület
oszlatja fel önmagát.
Horváth Zoltánné körjegyző a polgármester úr szavait megerősítette, és felhívta a képviselők figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben nem tudunk megegyezni, és feloszlik a
testület, új választást kell kiírni. A költsége
pedig a falut terheli.
Ezek után Németh Ottó polgármester ismét Török Zsolt képviselőt javasolta. A titkos
szavazáson a képviselők minősített többsége elfogadta a jelöltet.

Elérkezett az ajándékozás napja. A tanulók nagy
izgalommal készültek a találkozásra. A Főorvos
Úr lejött elénk a kórház udvarára és segített a
gépet a számítógépasztallal együtt felvinni a 4.
emeletre, ahol már vártak minket. A gyermekek
jelmezben előadták betlehemes műsorukat,
melyet tapssal köszöntek meg az osztályon fekvő
beteg társaik és az orvosok, nővérek is.
A rövid műsor után Masát Péter Főorvos Úr meleg szavakkal köszönte meg a mi falunk gyermekeinek nem csak a műsort és az ajándékot, hanem
azt a szándékot is, hogy a tanulók nemes célra
költötték el a pénzt. A mai anyagias világban nagyon nemes cselekedetet tettek a gyermekeknek.
A számítógép pedig minden nap “szolgálatban” lesz, hiszen ha egy gyermek betegágyhoz
van kötve infúzió, vagy egyéb kezelések miatt,
akkor a gépet a guruló asztallal oda lehet húzni
egészen az ágyig és így kissé el lehet felejtetni
a fájdalmat, az ágyhozkötöttséget, a bezártság érzését a betegekkel.
Úgy érzem, hogy tanulóink nagy melegséggel
és örömmel a szívükben jöttek el a kórházból.
Legyünk büszkék rájuk.
(Magyar Katalin)
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Suli eseménynaptár: farsang
Nagy izgalommal vártuk a péntek délutáni
jelmezbált. A felsősök Szilvi nénivel szépen feldíszítették a tornatermet. A színpad készen állt
a felvonulásra. A terem gyorsan megtelt sok
érdeklődő szülővel, hozzátartozóval, kíváncsi
arcokkal.
A műsort táncbemutató nyitotta meg: iskolánk tanulója, Dugmonits Dóra – a Savaria Tánccsoport tagja – és párja, Molnár Márk latinamerikai táncokat mutattak be. A kellemes
hangulatot fokozta a 8. osztályos tanulók vicces színdarabja. Ezután kezdődött a felvonulás. A gyerekek osztályonként vonultak fel. Sok
érdekes maskarát láttunk: pl. Zorrót, Spongyabobokat, kéményt, de kéményseprőt is, csatos üveges papot, Hófehérkét, és még sorolhatnánk a színvonalas, ötletesnél ötletesebb
jelmezeket.
Többen csoportos műsorral léptek fel. Láttunk divatbemutatót, táncokat zenére, vidám
zenés jelenetet, Hónaljmirigy táncot stb. A közönség soraiból választott zsűri értékelte a produkciókat.
A jelmezbemutató után folytatódott a mulatság: zene, tánc, és a büfében sütik, üdítők
várták a vendégeket. A felsősök zsákbamacskát és tombolát árultak. Nagy várakozás előzte
meg a tombolahúzást: sok-sok nyeremény várt
gazdára. Így nem csak vidám emlékekkel, hanem szép ajándékokkal is térhettek haza a bál
résztvevői.
A tombolán és zsákbamacskán befolyt összeget az iskola saját diákjaira fordítja: diáknapi
jutalmazásokra, év végi jutalomkönyvekre.

Serdülõ sikerek
Február 3-án Bükön, a Dr. Szalai Ferenc emlékére rendezett focitornán vett részt a
balogunyomi serdülő együttesre épülő két
korosztályos, U-15-ös és U-17-es csapatunk
Sopron, Bük, az Illés Fociakadémia és Bük
együtteseivel. A kisebbek 2., a nagyobbak 4.
helyezést értek el.

Február 18-án, szintén Bükön megrendezésre került TOPIDO-kupán U-17–es csapatunk 8 csapatból a 6. helyen végzett.

Egy 3. osztályos beszámolója:

Mi az a 4711?
Tegnap elmentünk a Gyermekek Házába. A kézművesterem ajtaján egy szám volt:
4711.
Jucus néni már várt bennünket. Először érdekes illatokat
szagolgattunk. Ez volt pl. fahéj, levendula, rozmaring.
Jucus néni megkérdezte,
hogy emlékszünk-e rá, hogy
mi volt az ajtón. Azt is elmagyarázta, hogy mi az a 4711.
Ez a szám a kölnikészítő szobának volt az ajtószáma. Az
üvegeket kiosztotta. Beletette az alkoholt, és a hozzávalókat. Utána odaadta a fadugókat, és madzagot kötöttünk rá. Aztán beviaszozta,
hogy ne párologjon el a kölni.
Nagyon tetszett ez az illat.
Betettem a táskámba, és amikor hazaértem, anyukámnak
ajándékoztam. Neki is tetszett
az én kölnim illata.
(Molnár Dániel)

Tudod-e?
Falunk Ny-K irányban 5616 m, É-D irányban pedig 4653 m, és így fest a külterülete.
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Nagyunyom története
Folytatás az 1. oldalról
elé idézze meg. A birtok
Bácsmegyey Simon kezéből később mások, közöttük jobbágyok
kezébe jutott. 1700-ban az egész
birtokügyet Patthyany Ádám kúriai bíró előtt tisztázták az Akach
család tagjai.
A faluhoz tartozó határ használata miatt a szomszédos falvak
lakóival hosszú vita folyt. 1735ben Nagy Unyom és Sorki Ujfalu
földesurai kérésére a környező
községek lakóit eltiltotta Vas
megye kiadványa a haraszt erdő
használatától, a rétek megyefáinak kivágásától, réteken, vetésben való legeltetéstől.
1565. évi tizedjegyzék 48 adózó nevét tüntette fel, ezek közül
37 jobbágy, 11 zsellér volt. 1591ben 22 dézsmát adó neve szerepel a jegyzékben. 1720. évi
összeírás szerint 11 jobbágy élt
Nagyunyomban. Földjeiket egy
nyomásban művelték. Legelőjük
kevés volt, a fát pénzért vásárolták. Kocsmáltattak Szt. Mihálytól
karácsonyig.
1744-ben 24 jobbágy, 1 házas
és 3 ház nélküli zsellér került
összeírásra.
Állatállományuk: 57 igás, 52
tehén, 21 csikó és borjú, 58 sertés, 22 kas méh.
Vetésterületük: 247 köböl őszi,
62 köböl árpa, 44 köbö zab, 1
köböl köles.
Rétjük 87 kaszás volt. Három
külő birtokos 8 köblös szántót
művelt. A határ egy részét a földesurak használták, a rétek nagyobb részét is ők birtokolták. A
jobbágyságnak így nem volt elegendő földje.
Egy kovácsmester dolgozott a
faluban.

1767-ben az urbarium két földbirtokos kezén 5 jobbágyportát
tüntet fel. A telkek megoszlása:
egész telek 2, 5/8-os telek 1, 3/8os telek 2. Egy telekhez 18 hold
szántó, 6 szekérre való rét tartozott. Erdőt minden telekhez osztottak ki.
Az 1769. évi megyei összeírás
29 jobbágyot és zsellért vett
számba. Szántójuk 516 pozsonyi
mérő, rétjük 50 szekérre való. Igás
állatuk száma 65, teheneké 83,
sertésé 59.
1828-ban az adózók száma
45, jobbágyoké 17, zselléreké 4,
ház nélküli zselléreké 4 fő. Házat
huszat írtak össze. Igás állat száma 14, tehéné 15, ivaké 24, sertéseké 16. A lakosság apróbb fuvarozást vállalt, hogy megélhetését biztosítsa.
A jobbágyok szabad költözködése miatt Akach István panaszt
emelt 1573-ban Czobor Imre nádori helytartó előtt, aki megparancsolta a megye vezetőinek,
hogy az előírt terragium lefizetése után a jobbágyok szabad költözködését biztosítsák.
1711-ben több jobbágyának
felszabadításáról tett nyilatkozatot Enyedi András a vasvári káptalannál, akiket meghatározott
összeg lefizetése után minden
kötöttség alól mentesített.
Az 1763-87 között készült felmérés a templomról és a három
házról jegyezte meg, hogy kőből
illetve téglából készült.
1895-ben készült kimutatás
szerint Császár István birtokos
143 kh, Sényi Béla tulajdonában
310 kh föld volt. 1935-ben
Bernrieder Jánosné 106 kh, Szabó Katalin 10, Wahl Zoltán 139,
Woracziczki Olivér 179 kh területtel rendelkezett.

Közigazgatásilag 1786-ban
Körmendi Járás, 1790-1849-ig
Körmendi Kerület Pornói Járása,
1850-1860-ig Szombathelyi Járás községe volt. 1861-1871-ig
Körmendi Kerület, Pornói Járásához tartozott. 1872-től a Szombathelyi Járáshoz került. 18721949-ig a Kisunyomi Körjegyzőség beosztott községe. 1949-ben
Balogfával Balogunyom néven
egyesült.
A lakosság száma a 20. század
10-es éveit kivéve emelkedést
mutat.
Temploma középkori eredetű.
Eleinte önálló plébánia, majd Kisunyom filiája.
Iskolája 1697-ben nem volt,
kovácsműhelyből akarták kialakítani. A tanító evangélikus vallású volt. 1770-ben a tanító 10
tanítványát oktatta, írni, olvasni. Tanításért 4 falu lakosaitól
évi 10 Ft-ot kapott. 1875-ben
iskolája rk. Egyosztályos, vegyes. Egy tanteremben 68 gyermeket 1 tanító oktatott. 1902ben 2 tantermes iskola épült.
Típusa közös, osztott volt. Két
tanító 126 gyermek tanítását
végezte.
A település műemléke román
stílusú templom, amelynek szentélye XIII. századból való. A XV.
században gótikus, a XVIII. században barokk stílusban átalakították. A XIX. század elején bővítették.
Az 1945. évi földreform során
284 kh földet vettek igénybe.
Igénylők száma 69, jogosultaké
és juttatottaké 49. A kiosztott terület megoszlása 17 gazdasági
cseléd, 92 kh, 12 munkás 60 kh,
20 törpebirtokos 89 kh földet
kapott. Házhelynek 8 holdat osztottak ki.

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.

Mi is
a cserkészet?
Folytatás az 1. oldalról
A cserkészek olyan „mai fiatalok”, akik igenis többek és jobbak akarnak lenni az átlagnál.
A cserkészet egy olyan nagyszerű mozgalom, ahol minden
olyan gyerek megtalálhatja a számítását, akiben van némi elszántság. Általános iskolás gyerekek,
középiskolás fiatalok mozgalma
ez, mégpedig a legrégibb és legnagyobb ilyen mozgalom a világon. Benne van minden, amit csak
el tudsz képzelni: természetjárás
és táborozás, színjátszás és éneklés, sport és játék, országjárás és
külföldi utak, szolgálat és a másokon való segítés. Képzett és tapasztalt fiatalok – és néhány felnőtt – irányítja a cserkészek életét, akik jól tudják: az iskolapad és
a tévé képernyője mellett mi mindenre vágynak még a gyerekek.

A cserkész igazi hazája a természet. Ha azt mondod, hogy nem
nagy kunszt, hiszen manapság
mindenki jár kirándulni és iskolai táborokba, hát egy részről igazad van.
De a cserkészet jóval több ennél. Itt
a hátadra veheted a kommandósok, hegymászók, felfedezők felszerelését, és módszeresen megtanulhatod, hogy milyen is az igazi
természetjárás.
Következő számunkban folytatjuk

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: 8:00-16:00,
Kedd: 13:00-16:00, Szerda: 13:00-16:00,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek:
8:00-12:00
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Hívogató
a Rozmaring
Óvodába
Amikor gyermekük hároméves lesz, valószínűleg elgondolkozik gyermeke óvodai elhelyezésén. Amellett, hogy alkalma nyílik visszatérni
munkájához, az óvodában gyermeke is rengeteg új tapasztalatot és élményt szerez, melyek
jól kiegészíthetik az otthoniakat. Ráadásul gyermeke új társakkal találkozhat, így közösségi
szocializációja is fejlődik. Mindezen előnyös, a
fejlődést elősegítő tényezők ellenére azonban
az óvoda komoly kihívást jelent gyermeke számára, de Önnek is. Ahhoz, hogy sikeres legyen
gyermeke intézményi életének kezdete, a kicsinek az Ön segítségére lesz szüksége.
Az óvoda kiválasztása
Szombathely közelsége számtalan lehetőséget
nyújt óvodák közti választásra, ezek mindegyike
megfelel a hat év alatti gyermekek igényeinek a
maga módján. Próbáljon meg minél többet megtudni róluk, olvassa el nevelési programjaikat. Én
mégis a Rozmaring Óvodát ajánlom: tiszta, barátságos, nyugodt környezetben dolgozunk. Tágas, rendezett az udvara, korszerű mozgásfejlesztő játékok segítik a gyermekek mozgásigényét
kielégíteni. Naponta 1-1,5 órát a szabadban töltenek a gyerekek mozgással. Teljes külső, belső felújítással tette Balogunyom önkormányzata korszerűvé a tárgyi környezetét, hagyományőrző nevelési
programunk pedig arról gondoskodik, hogy nap
mint nap jól érezzék itt magukat a gyerekek.
Beszéljen olyan szülőkkel, akiknek már ide járnak a gyerekeik, tőlük kaphatja a legmegbízhatóbb tanácsot. De látogasson el személyesen az
óvodába, szeretettel várjuk!
Kérjen időpontot a 356-022-es telefonon az óvoda vezetőjétől: Papp Lászlóné Zsuzsa óvó nénitől,
lehetőleg akkorra, amikor sok gyerek van az óvodában, ne olyankorra, amikor a gyerekek már hazamentek. Első látogatására ne hozza még magával gyermekét, mert a kicsi elvonhatja figyelmét.
Ekkor tájékozódhat a személyi, tárgyi feltételekről, a nevelőtestület képzettségéről, tapasztalatairól, a nevelési programunkról, a házirendről. Következő alkalommal bátran hozza magával gyermekét is. Beszéljen gyermekének arról, kik azok
az ismerős gyerekek, akikkel itt találkozhat, akiket esetleg már ismer. A kb. egyórás látogatás
során maradjon gyermeke mellett a teremben
vagy az udvaron. Utána beszélgessen el gyermekével azokról a fantasztikus dolgokról, amelyeket
a kicsi ott látott, vagy csinált. Így gyermeke biztosan nagy várakozással néz az első nap elé.
A 2007/2008-as nevelési évre 2007. március
5-6-án 14.00-16.00 óra között lehet a gyermekeket beíratni. Címünk: Rozmaring Óvoda,
Balogunyom Rákóczi u. 11. Beíratható az a gyermek, aki 2007.szeptember 1., és 2008. augusztus
30. között tölti be a 3. életévét. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni a szükséges adatokhoz.
Az újság következő számában arról olvashat,
hogyan teheti könnyebbé gyermeke beszoktatását.
A Rozmaring Óvoda februári programjai:
Február 5. 15.30-17.00 fogadóóra a kis-középső
csoportos gyermekek szüleinek
Február 7. 15.30-17.00 fogadóóra a nagycsoportos gyermekek szüleinek
Február 12. hétfő farsangi batyus bál – egész
napos rendezvény
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Újságunkban lehetőséget kívánunk nyújtani a településünkön működő cégeknek a bemutatkozásra. Ezek eljuttathatók a balogunyom@savaria.hu vagy a bollaati@t-online.hu email címre. Most a legtöbb munkatárssal dolgozó balogunyomi cég bemutatását olvashatják.

Pandan Kft.
Kedves Balogunyomiak!
2000-ben, amikor megvásároltuk a Szombathelyi Állami Gazdaságtól a Héra-major
egy részét, földúton lehetett megközelíteni
egy meglehetősen elhanyagolt állapotban
lévő mezőgazdasági területet. Ma, 2007-ben,
aszfaltozott műúton lehet utazni, a teljesen
közművesített ipari területig, ahol is
Balogunyom legnagyobb ipari üzeme, a PANDAN Kft. működik.
A Pandan Kft. jogelődjét két magánszemély
alapította 1988-ban, Szombathelyen. A cég
a mai napig is 100%-ban magyar családi tulajdonban van. Kezdetben a Kft. fő tevékenysége a műanyag-feldolgozás volt, mely során az energetikai iparban, vízkezelésben és
a környezetvédelemben használatos műanyag betételemeket, berendezéseket gyártott, forgalmazott, illetve fővállalkozásban
ilyen létesítményeket épített. Ezeken kívül
mind a mai napig jelentős szerepet tölt be a
műanyag-újrahasznosítás területén, mely a
Kft. kisunyomi telephelyén zajlik. A Pandan
Kft. termékei nem kizárólag a magyar piacon találtak vevőkre, jelentős hányaduk Angliába, Ausztriába, Németországba, Olaszországba került exportálásra, de rendszeres
külföldi vevői között megtalálhatóak cégek
a szomszédos Szlovákiából, Szlovéniából, és
Romániából is. 1998-ban épült fel a cég központi irodaháza Szombathelyen, a Zanati
úton. A balogunyomi telephely kialakítása

2000-ben kezdődött, először a régi
lapostetős mezőgazdasági csarnok átépítésével, és új irodaház felépítésével. Itt kezdődött meg az elektronikai ipari bérmunka,
melyet akkor a cég leányvállalata, a Héraháza Kft. végzett. A Zrínyi utcai üzem az évek
során folyamatos fejlődésen ment, és remélhetőleg megy keresztül. Kezdetben a tevékenységek és a piaci igények növekedése
miatt kellett újabb és újabb épületek felépítésével, illetve használatba vételével „terjeszkedni”. 2001-ben került átalakításra a régi,
uradalmi stílusú magtár, melynek alsó részében termelőüzem, emeleti szintjén pedig
szociális helyiségek lettek kialakítva. Az építészeti munkák során elsődleges szempont

volt, hogy megőrizzük az épület eredeti stílusát, hangulatát. Azt hiszem, ez teljes mértékben sikerült is, a magtár jelenlegi formájában méltóképpen megőriztük eredetiségét.
2001. második felében további bővítésként
a két épület között egy összekötés és új csarnokrész építésével tovább növekedett a termelési terület. 2003-ban a terület újabb csarnokkal gazdagodott, nagy belmagasságú,
acélszerkezetű épület került a terület központi
részére. A cég életét jelentős mértékben befolyásoló változás történt 2005-ben: év elején beindult a csomagolóeszköz-gyártás
Balogunyomban. Ez a tevékenység jelentősen különbözik a korábbiaktól, és egy új raktárcsarnok is épült a terület délkeleti részén.
Cégünk nagy figyelmet fordított és fordít arra,
hogy a községgel kialakított kapcsolatunk
harmonikus, problémamentes legyen. Tekintettel arra, hogy a Kft. jó működése mindkét
fél számára kölcsönös előnyökkel jár, ezt a
kapcsolatot a jövőben is ápolni szeretnénk.
A PANDAN Kft. kb. 55 millió forintot fordított
környezetvédelmi beruházásokra, szponzoráljuk labdarúgóinkat, segítjük az iskolát és
az óvodát.
Dolgozói létszámunk, a korábbi kb. 25 fős
létszám 85 főre emelkedett, melynek jelentős része a helyi lakosok közül került ki. A
PANDAN Kft. immáron 5 éve rendelkezik ISO
9001:2000 tanúsítvánnyal, és a 2007-es évben tanúsíttatjuk ISO 14001:2001 és HACCP
rendszerünket.
A jó kapcsolatok jegyében igény szerint
évente nyílt napot szervezünk, ahol
Balogunyom lakosai megismerkedhetnek
tevékenységünkkel.
Üdvözlettel:
Kupi Kálmán
Ügyvezető igazgató
PANDAN Kft.
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Interjú a 65 éves Leibinger Gyulával, a BSE elnökével
– 27. éve a köz, 7 éve Balogunyom
SE szolgálatában. Mit is kell erről
tudnunk?
– 1980-tól tanácstag, majd a közös tanácsi rendszerben községi
elöljáró, a rendszerváltást követően a falu polgármestere, majd alpolgármestere
voltam. Jelenleg
képviselőként szolgálom az itt élők
érdekeit. A sportkörelnökség 2000
nyarán talált meg,
amikor is lemondott a korábbi vezetőség, az elnök,
szakosztályvezető
és az edző. Mint
vezetői tapasztalattal megáldott embert ajánlottak
az elnöki posztra, amit a tagság
egyöntetűen támogatott. Így kezdődött. Sport-, illetve focimúltam
nem volt. Folyamatosan kellett kiépíteni a kapcsolatokat a labdarúgóélet képviselőivel. Természetesen sok-sok segítséget kaptam az
indulásnál az új vezetőségtől és a
csapattól is. Pénzügyileg, sőt
adminisztratíve szinte nulláról kellett kezdeni a munkát. Szponzorokat kellett felkutatni, pénzt kellett
előteremteni, a cégbíróságon a Pannónia S.E. nevet Balogunyom S.E.re kellett változtatni, ... stb.
– A kezdeti lépéseket követően…?
– Minden évre jutott valami tennivaló, beruházás. Az öröklött helyzet miatt, nevezetesen, hogy az öltöző szennyvízrendszere nem készült
kellő alapossággal, azaz a sok
szennyvíz a játékvezetői öltöző alá
folyt, 2000-2001-ben kicserélésre
kerültek a csatornacsövek, illetve a
vendégöltöző új zuhanyzót kapott.
Az épületbe bevezetésre került a
földgáz. Ezzel megoldódott a kályhás fűtés problémája, illetve a megfelelő mennyiségű melegvíz-gond is.
2002 őszén megindult a pályarekonstrukció. Voltak olyan vélemények, miszerint fel kell szántani a
pályát, megtárcsázni, megboronálni, simítózni és újra kell füvesíteni,
de erre hál’ istennek erre nem került
sor. A Bokor Park Kft. részben pályázati, részben önkormányzati pénzből, illetve jelentős társadalmi munka segítséggel jó minőségű, magasabb osztálynak is megfelelő állapotú pályát varázsolt nekünk. 20
kocsi földet terítettek el, hogy
egyenletessé tegyék a pálya talaját.
A földet a Széchenyi-tervből létesült

legfiatalabb lakóterületünkről, annak árkaiból hoztuk. Füvesítést követően 2003 tavaszán hazai meccseinket a balogunyomi öltözőből indulva a kisunyomi pályán játszottuk. Az
őszi szezonra az egyik legjobb pályánk volt a megyei II. osztályban.
Menet közben a kispadok is felújításra
kerültek. A következő évben könnyűszerkezetes toldalékokat
kapott az öltözőépület. 1 férfi és egy női
mosdót, illetve egy
szertárt. Ez a SAVARIO Kft. önzetlen
munkáját dicséri. A fő
szponzorunk, a Pandan Kft. jóvoltából a
hullámpala helyére új tetőcserép került. Ereszcsatornák cseréjét követően kapta meg a jelenlegi sárga színét az épület. 2005-ben a GYISM pályázatán nyertünk 2 millió forintot a
pálya öntözőrendszerének kialakítására. Addig nyaranta 2-300 ezer forintnyi ivóvizet öntöztünk el. Kutat ástunk, szivattyúaknát építettünk, lefektettük a földbe a locsoló-berendezéshez szükséges vízvezetékeket,
elektromos vezérlőkábeleket, és
gondolva a jövőre, földbe kerültek a
pályavilágítás kábelei is. Volt, hogy
egy nap 15-20 ember megfordult a
pályán, aki önzetlen munkájával hozzájárult a sikerhez. A szerelést Szabó Gellért, a berendezések forgalmazója végezte szintén felajánlásban. 2005. augusztusában a Haladás Öregfiúk csapata avatta föl az
öntözőberendezéssel ellátott pályát.
2005 év végén, a pénzügyileg szűk
esztendő ellenére a pályavilágítás
építési munkálatai megkezdődtek
az öltözőoldali 4 oszlop felállításával, illetve a lámpatestek felszerelésével. A munka 2006 tavaszára fejeződött be. A létesítés településünk
önkormányzatának 0 forintjába került. 2006-ban az öltöző lakhatóbbá
tétele, polcok felszerelése, … történt. A beruházási munkákban, átigazolásokban, edző-, és egyéb szakmai és szervezési kérdésekben a
legfőbb segítség a szakosztályvezetőnk, szponzorunk Rekovácz Imre
(Dezső) volt. Természetesen ebbe a
felsorolásba minden nem fért bele,
mindenkit, aki önzetlenül segített,
nem sorolhattam föl, de igyekeztem
fő vonalakban bemutatni az elvégzett munkákat, illetve annak volumenét.
– A csapat mindez idő alatt hogyan teljesített?

BALOGUNYOMI kisbíró

– Mindig teljesítményorientált
voltam, és ma is az vagyok. Nem
bánom, ha a csapat rosszul játszik
is, csak győzzön. Nem vigasztal, ha
jók vagyunk, szépen megy a labda,
sok a helyzetünk és kikapunk. Szeretem, ha nyerünk, attól érzem jól
magam. Több edző megfordult nálunk az utóbbi években. Természetesen volt ennek előnye és hátránya
is, de az eredmények ismeretében
pozitívan tudunk nyilatkozni az itt
végzett munkájukról. 2000-ben a
középmezőnyből indultunk. 2003-ra
5., 2004-ben és 2005-ben 2. helyezettek voltunk a megyei II. osztály
szombathelyi csoportjában. Jó hír,
hogy az ificsapat is az élbolyba zárkózott az utóbbi években. Jelenleg
a megyei I. osztályban játszunk. 3
csapatunk van. A felnőttek 13., az
ifink 10., a serdülőnk 1. helyről várja
a tavaszi rajtot. Azt várom, hogy gyökeret eresszünk ebben az osztályban.
– 2006-ban megerősítést nyert
elnöki posztot illetően. Érdemes volt
dolgozni az egyesületért? Volt megfelelő elismerés?
– Jó végiggondolni az eltelt 6 évre.
Sok munka volt, sok gonddal találkoztunk, de az eredmények, főleg
a 2006-os nagy fölénnyel megnyert
bajnokság, a magasabb osztályba
való feljutás volt a legnagyobb
öröm. A sok önzetlen segítség, amit
kaptunk egyrészt a játékosoktól, a
szponzoroktól, az önkormányzattól,
minden sportszerető segítőnktől, és
mindenkitől, aki akárcsak egyetlen
kapavágás erejéig segített nekünk,
köszönetet és tiszteletet érdemel.

A szezonzáró sportvacsorák, amik
lehetőséget adnak, hogy kifejezzük
köszönetünket mindazok számára,
akik támogattak bennünket. Ez
most már hagyománnyá kezd válni. Mi, a vezetés is társadalmi munkában végezzük a feladatunkat, és
nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
az elkészült beruházások körülbelüli 8 millió forintos értékéből több
mint felét a szponzori felajánlások
és a társadalmi munka adta. Ez az
összefogásban rejlő erő a legnagyobb siker számomra. Persze
megemlíthetném, hogy „Vas Megye Sportjáért” elismerést kapott a
polgármester úr és jómagam is, de
mégis a legfontosabb, hogy minden évben előrébb jussunk valamelyest, mind a beruházások tekintetében, mind a csapataink táblázatban elfoglalt helyét illetően.
– Mik tehát az idei tervek?
– Az „első” csapattól a 7-10. hely
valamelyike, a fiatalok őrizzék meg
az őszi pozíciójukat. A pálya komfortosabbá tételében pedig szeretnénk a kapuk mögé labdafogó hálót építeni, hogy a nagy lövések,
amik elkerülik a kaput, ne akadályozzák a 86-os út forgalmát. Az
önkormányzati képviselőtársaimmal egyetértésben nagy álmunk,
hogy épüljön egy fedett csarnok,
ahol télen-nyáron, kicsik-nagyok
rúghatják a labdát, kosárlabdázhatnak, teniszezhetnek és sportolhatnak. Remélem, hogy idén a terveztetéssel elindulhatunk a megvalósítás útján.
– Köszönjük, Elnök Úr!

Balogunyom SE edzõmeccsei:
Február
Február
Február
Február
Február

3.
10.
11.
17.
18.

Csepreg–Balogunyom
Szentpéterfa–Balogunyom
Rum–Balogunyom
Balogunyom–Vasi Titánok
Csénye–Balogunyom

4:3
0:4
2:4
4:0
3:3
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