BALOGUNYOM

A képviselõ-testületi
ülésen történt
Készült: Balogunyom község képviselőtestületének 2006. november 14-én 17 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Balogunyom Kultúrház
Tárgy:
1. Településrendezési terv javaslata
2. Alpolgármester választása
3. Különfélék
4. Támogatási ügyek
1. Rápli Pál tervező köszöntötte a megjelenteket és CD-ről vetítve mutatta be az alábbiakat:
Településrendezés eszközei, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek, a tervkészítés folyamata
Vas Megyei Területrendezési terve, annak övezetei
Kistérségi tervlap, tájképvédelem
Örökségvédelmi vizsgálat, geo-biológia,
épített örökség, rehabilitáció
Infrastruktúra, közművek, víz-gáz, csatornahálózat bővítése
Konfliktustérkép
Fejlesztési területek
Településszerkezeti tervjavaslat munkarészei
Szabályozási tervjavaslat munkarészei
2. Németh Ottó polgármester ismételten
Török Zsolt képviselőt javasolta alpolgármesternek Orbán Tamás képviselőnek a létrehozandó gazdasági bizottság elnöki feladatait
ajánlotta.
Török Zsolt képviselő a jelölést elfogadta.
Orbán Tamás feleslegesnek tartotta a bizottságok felállítását, az előző évek tapasztalatai alapján, és nem fogadta el a gazdasági bizottság elnöki feladatait.
A képviselők közül Bolla Attila bátornak
nevezte Németh Ottó polgármester és Török
Zsolt képviselő urakat, mivel az előző alakuló ülésen sem kapta meg a minősített többséghez elegendő szavazatot.
Ennek ellenére a polgármester úr kitartott
jelölése mellett.
A megismételt szavazáson a jelölt ismételten nem kapta meg a megfelelő számú
szavazatot.
A polgármester úr következő jelöltje Márfi
Ernőné Kiss Anita képviselő volt. Röviden indokolta jelölését. A képviselő asszony a jelölést elfogadta. A titkos szavazás ismét nem
járt eredménnyel.
Döntés után kialakult kisebb vitát követően Németh Ottó polgármester elmondta,
hogy levonja a konzekvenciákat és a legközelebbi ülésen ismerteti álláspontját.
Következőkben zárt ülés keretében a testület szociális rendeletet módosított, és személyes ügyekről döntött.
2006. december 19-én 17 órakor
Balogunyom Község önkormányzata

közmeghallgatást tart.
Helye: Balogunyomi Polgármesteri Hivatal,
Balogunyom, Rákóczi út 3.
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Az iskola életébõl
1. Az őszi szünet után a tanulók egyre több versenybe kapcsolódtak be. Az
országos levelezős versenyeken – német,
magyar, Környező Világ, informatika,
humán műveltségi -, ahol több tanuló
érdekes, gondolkodtató feladatokat
old meg havonta kiküldött feladatsorokon.
– Az elmúlt hetekben a táplánszentkereszti Apáczai Olvasóversenyen vett
részt néhány alsó tagozatos tanuló kiváló eredménnyel.
– A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen a felsős tanulóink szerepeltek dicséretesen.
– Novemberben a 7. és a 8.
osztályos fiúk Rába Anita részvételével Szombathelyen a Városkörnyéki Labdarúgó Bajnokságon sikeresen szerepeltek. A télben lelkesen készülnek a tavaszi fordulókra.
2. Kulturális programokon is
részt vesznek tanulóink, többek között:
– Az ovisokkal éves közös programunk
a Mesebolt Bábszínház előadásainak
megtekintése. A színházi előadásokat
helyben, az iskola nagytermében mutatják be. Októberben volt az első
mese,nagy tetszért aratott.
– A 6-7. osztályos tanulók a szombathelyi Sportházban a Dzsungel könyve
c. ifjúsági musical bemutatójára mentek. Élménydús hangulattal tértek haza.
– Alsós tanulóink és a kreatív hobbi
szakkör tagjai havonta részt vesznek a
Gyermekek Házában rendezett kézműves foglalkozásokon.
– Alsós tanulóink őszi kirándulásokon
vettek részt – Bozsok, Velem, Kalandvár.

– Felsőseink klubdélután keretében
közös játékokon, foglalkozásokon vettek részt, ajándéktárgyakat készítettek.
3. A tanulást segítő nyertes pályázatunk alapján tanfolyam indult Tanulásmódszertan-tréning címmel, amelyben
a tanulóink két csoportban kapnak felkészítést:

3.-4. osztályos és 5.-6. osztályos tanulóink közösen fejlesztik tudásukat összesen tíz héten át.
4. Hagyományainkhoz híven több
ünnepi megemlékezést is tart iskolánk:
– Adventra készülve családi délutánt
szerveztünk november 30-án, csütörtökön, ahol jó hangulat mellett minden résztvevő saját készítésű alkotásával színesítheti otthonát és az iskola osztályait.

– december 5-én fél 6-kor az iskola
nagytermébe várjuk a „Falu” Mikulását,
és természetesen minden itt lakó gyermeket is;
– december 6-án az iskola Diákönkormányzatának szervezésében Mikulásmoziba utazunk – Túl a sövényen c. film
megtekintése a Savaria moziban;
– decemberben az iskola művészeti
csoportjai – 2 tánccsoport (kezdő, haladó), és énekkar – színes műsorral köszöntik idős lakóinkat;
– december 22-én iskolánk Karácsonyváró ünnepélyére mindenkit szeretettel
várunk.
– Januártól a Berzsenyi Dániel Könyvtárral közösen rendhagyó foglalkozássorozat indul. A Meseláda résztvevői megismerkedhetnek a magyar és világirodalom legszebb népmeséivel. A
mesékhez kapcsolódó kézműves
foglalkozásokon gyöngyfűzéssel,
gyurma és kanálbáb, dobozállatka készítésével és papírhajtogatással ismerkednek a tanulók.
– További programjaink közt
szerepelnek még a nemzeti ünnepekről, világnapokról történő
megemlékezések iskolai és falu
keretben.
– Hagyományaink közé tartozik a tavaszi Erdei Iskola két osztály részvételével.
– Az egész év folyamán tanulóink
szorgalmasan gyűjtik: PET palackokat,
használt elemeket, 1-2,- forintosokat.
Ezzel a tevékenységgel iskolánk hozzájárul az UNICEF gyermeksegítő akciójához.
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Rozmaring Óvoda
Balogunyom község óvodája a 60-as
évek elejétől látja el a beíratott gyermekek nevelését. A Rozmaring Óvoda
2 csoportos, ma 32 kisgyermeket nevelünk 3 óvónő és 2 dajka közreműködésével.
A fenntartó balogunyomi önkormányzat 2000-ben önerőből és kistérségi pályázatok lehetőségeivel élve közel 8 millió forintos beruházással felújította az intézményt, gáz központi fűtésre cserélte a cserépkályhás fűtést,
korszerűsítette a vizes blokkot, újonnan
cserepeztette az épületet, a külső vakolatot színeztette. Az óvoda udvarára
új, korszerű, fából készült mozgásfejlesztő játékrendszert és babaházat építtetett. Udvarunk folyamatosan szépül
virágzó cserjékkel és díszfák ültetésével.
Fontos számunkra az örök emberi
értékek közvetítése, a népi kultúra ápolása, a természet ismeretére, szeretetére, védelmére nevelés. Legfontosabb
célunk, hogy a gyermekek jól érezzék
magukat, érzelmi biztonságot tapasztaljanak. Személyes példaadáson keresztül tanuljanak szép magyar beszédet,
érezzék a mozgás örömét.
Az óvodai életünk tevékenységformái
közül kiemelkedő szerepet tölt be a játék. A játék áthatja, meghatározza a
gyermeki tevékenységeket. Nevelőértéke, fejlesztő értéke, semmi mással nem
helyettesíthető, nem pótolható.
Hetente egy alkalommal a következő fakultációkat tudjuk biztosítani a
szülő kérésére a gyermekeknek: a Széchenyi István Általános Iskola német szakos pedagógusa Soósné Pálfi Aliz tanárnő tart az óvodában játékos német foglalkozást, már több éve szakképzett logopédus foglalkozik a gyerekekkel a
beszédhibák kijavításáért és évek óta
Mészáros Sándorné óvónő tart a gyerekeknek római katolikus hittant.
Az életkoruknak megfelelően feldol-

gozott népszokások nemcsak
óvodai szinten jelennek meg, színesítik az óvoda,
a falu ünnepeit,
ünnepváróit is.
Igyekszünk
szoros kapcsolatot tartani a szülői munkaközösséggel,
a
szülőkkel is. Sok
közös programot szervezünk:
kirándulásokat,
a gyermeknaphoz kötődő Rozmaring ünnepet, a
ballagást, nyílt napokat. Ebben a tanévben már az adventi készülődést is,
amelyet 2006. november 25-én, szombaton tartottunk meg. A cikk képmellékletén látható a rendezvény egyik
helyszíne, amelyen gyermekeink éppen a mézest sütik. A sütés mellett
gyertyát díszíthettek, karácsonyi üdvözlőkártyákat, ajándékkísérőket, téli
mobilt, mécsestartót készíthettek. Ültettek búzát, amely majd az otthoni
karácsonyi vacsoraasztalt díszítheti
és festhettek karácsonyfa gipszdíszeket.
Az angyalkák varrásában
Pungor R. Dóra textilművész segített.
A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy
A Rozmaring Óvoda decemberi
programjai:
December 4., 9.00 Mini-cirkusz az
óvodában (műsoros vendégjáték),
15.30-16.30 fogadóóra
December 6., 10.00 Mikulás-várás
December 9., 14.00 az óvodások
műsora az Idősek Napján
December 22., 10.00 fenyőünnepbetlehemes játék a hittanos gyermekek előadásában

Hasznos tudnivalók
Orvosi rendelés ideje:
Hétfő: 9.00-11.00 Kisunyom, 11.0013.00 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,
11.00-12.00 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.

a gyermekek kétharmada jelen volt
egy vagy két szülővel. És igazán örömünkre szolgál, hogy az ősszel megválasztott képviselő-testület mind a
négy új tagja megtisztelte programunkat. A vendégek közt volt még
a község védőnője és a polgármesteri hivatal 2 dolgozója is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket.

A komposztáló kivitelezési
munkáival párhuzamosan
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2006. december 11-én, hétfőn
18.00 órakor
Balogunyomban a Polgármesteri
Hivatalban
(Balogunyom, Rákóczi u. 3.)

ÖSSZEVONT LAKOSSÁGI
FÓRUMOT
szervez Balogunyom, Ják,
Kisunyom és Sorokpolány lakosainak
és földhasználóinak, amelyre Önt
is tisztelettel várjuk.

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

BALOGUNYOM
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Hajrá Balogunyom SE!
A kellemes őszi időjárás is
hozzájárulhatott volna csapatunk jó szerepléséhez, de
egyelőre úgy áll, hogy a megyei I. osztály csapatainak
zöme nem akart pontot, illetve pontokat hullajtani fi-

ainkkal szemben. A szurkoló
szemével nézve ebben az osztályban nehezebben megy a
játék. Kevesebb a passz, kevesebb a jó megoldás. Az a
játék, amit az elmúlt szezonban produkált a csapat, és

A képeken csapatunk
gólvágói:
Rekovácz Gergely 7 gól,
Dávid László 5 gól.

Asszonytorna
2. éve működik lányaink és
asszonyaink egészségét megőrző torna hetente 2 alkalommal a polgármesteri hivatal
kultúrtermében. Korábban
Györgypál Zoltánné, Éva tartotta a tréningeket. Jelenleg
a foglalkozást Bartalis Beáta
gyógytornász vezeti. Hölgyeink hétfőn és szerdán 19 és
20 óra között mozgatják meg
minden izmukat fittségük és
frissességük érdekében.

Jézuska-várás
A balogunyomi hittanos
gyermekek részvételével december 24-én, vasárnap 17
órakor a római katolikus
templomban.
Katolikus istentiszteletek
időpontja:
Szerda 15.30, vasárnap 11.15
December 24., vasárnap 23.00
éjféli mise
December 25. 11.15
December 26. 11.15

amihez a közönség is hozzászokott, a magasabb osztályban nem köszön vissza. Fejben, technikában, csapategységben is megyei I. osztályú szintet kell produkálni,
hogy gyökeret eresszen itt a
csapat
1. Nádasd
2. Vép KSK-Akmé Kft.
3. Kőszeg SE
4. Gérce-Vásárosmiske
5. Rábapaty KSK
6. Petőfi SE Vasszécseny
7. Jánosháza
8. Kemenesalja-Viol Sped
9. Rábatótfalu
10. Táplán SE
11. Körmendi FC-Boldizsár T.
12. Vasvár
13. Balogunyom
14. BOR HOTEL Szentg. VSE
15. Egyházasrádóc-Color SE
16. Uraiújfalu

csapat. A feltételek adottak.
Edzeni, hajtani, akarni a győzelmet, küzdeni kell! Ezt kívánja a szurkolótábor. A Kőszeg elleni 3:0-ás meccs szép
befejezése volt az őszi szezonnak.

m
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

gy
12
11
10
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
4
3
2

d
2
2
2
4
7
3
1
4
2
5
3
1
1
3
3
5

v
3
4
5
4
2
6
8
6
8
6
8
10
11
10
11
10

ga
37:22
32:19
39:25
38:24
35:20
34:24
26:25
25:19
33:34
32:27
21:26
29:33
21:41
21:40
13:39
24:42

p
38
35
32
31
31
27
25
25
23
23
21
19
16
15
12
11

Judo iskola a községben
Mottónk: „A lényeg az, hogy a földről fel kell állni,
és azonnal folytatni kell a küzdelmet ... “
1995-ben ALPOK-ADRIA
JUDO EGYESÜLET néven alakult meg csapatunk, mely
hozzájárult a cselgáncs, mint
önvédelmi sportként, és egyben személyiségfejlesztő eszközként is egyre népszerűbbé válásához. Egyesületünk
szárnypróbálgatásait egyrészt városunkban, másrészt
pedig az egész országban
mind többen és többen figyelték. A rendszeres bemutatók és hírverő mérkőzések
eredményeképpen nemcsak
a mozgás iránt érdeklődő elsősorban gyerekek száma
gyarapodott gyors ütemben,
hanem a versenyzést vállaló
judokáké is.
Ezzel rohamosan fellendült
a cselgáncssport
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mennyiségi és minőségi fejlődése városunkban. A tervszerű, tervezett és minden szinten
tapasztalható
rendszeres munka gyümölcse hamarosan beért, mind a sportág
népszerűsége, mind
pedig csapatunk eredményessége azóta is
töretlen. Jelenlegi taglétszámunk 90 fő. Ma
Szombathely mellett
Balogunyomban, az
újonnan
felépült
edzőtermünkben is
rendszeres és módszeres munka folyik.
Elérhetőség: alpokjudoiskola@freemail.hu

0. ÉVFOLYAM, 0. SZÁM, BALOGUNYOMI HAVILAP, 2006. DECEMBER
Felelős kiadó és szerkesztő: Bolla Attila és Orbán Tamás

0. ÉVFOLYAM, 0. SZÁM

BALOGUNYOMI HAVILAP

2006. DECEMBER

BALOGUNYOM
Bemutatkozik
Balogunyom
Balogfa és Nagyunyom
1949-ben egyesült. Hérafa
már a 19. században beolvadt
Balogfába.
Az első régészeti leletről
szóló híradás 1871-ből származik, amikor Nagyunyomban vasútépítéskor két bronz
kartekercset találtak. A szombathelyi múzeum régészei az
1980-as évektől kezdve végeztek itt néhány terepbejárást, külön megemlítendő
Kiss Gábor 1992. évi, több
lelőhelyet eredményező terepbejárása.
A mai közigazgatási határon belül a középkorban 3,
írott forrásokban is szereplő
kisebb falu volt: Balogfalva,
Nagyunyom és Herreháza.
Balogfalva: A Balkfalva
néven is előforduló település
későn, csak 1456-ban tűnik
fel oklevélben. Köznemesi
birtok volt. 1549-ben 2 por-

táján és egy új jobbágytelkén
Ányos Péter, Ányos Márton,
özv. Szelestey Istvánné és
Litterátus Demeter osztozott.
Régészeti nyomai a mai balogfai rész alatt kereshetők.
Nagyunyom: Unon névalakban először 1318-ban
fordul elő, 1476-ban jelenik
meg a Kis- és Nagy- Unyan
megkülönböztetés. Mindkettő helyi köznemeseké – az
Unyani, Polyáni rokonságé

volt. 1549-ben Akacs Györgynek 1,5 portája és 2 zsellérje
volt Nagyunyomban. A család további 6 tagja az együtt
összeírt Nagyunyomban és
Újfaluban összesen 8,5 portával, 10 zsellérrel, 1 pusztatelekkel, 3 új telekkel és 3 szolgával rendelkezett.
A későbbi Nagyunyom
1346-ban Egyházasunyan néven jelentkezik. 1438-ban
Szent Mihály tiszteletére szentelt templomáról írnak. A ma
Mindenszentek tiszteletére
szentelt nagyunyomi katolikus
templom építéstörténetét
1983-ban Valter Ilona tisztázta. Eszerint a félköríves szentélyű templom a 13. században épült. Sekrestyéje és néhány további részlet gótikus.
1674-ben, 1698-ban és 1713ban romos volt, 1733-ra renoválták. A 19. században nyugat felé bővítették a templomot (1. lelőhely). A középkori falu régészeti
nyomai a templom körül kereshetők.
Herreháza: A csak
1469-ben megjelenő
falu a névadó Herre,
Herreházi családé volt.
1546-ban is a Herre családé volt, az 1549. évi összeírásból már hiányzik. A törökkorban elpusztult település
régészeti nyomai a Perinttől
nyugatra, a héraházai részen
kereshetők.
(A régészeti és történeti
összefoglalást a rendelkezésünkre álló szakirodalmi és
múzeumi adatok alapján készítettük el. A forráshelyeket
kívánságra pótlólag mellékeljük a hatástanulmányhoz.)

Köszöntjük
Balogunyom Polgárait!

Egyik régi álom kezd valósággá válni ezzel a lappal.
Szeretnénk, hogy az itt lakók tudják, mi történik körülöttük: milyen munkát végez önkormányzatunk, a polgármesteri hivatal, milyen döntések születnek, és ezek
hogyan befolyásolják mindennapjainkat, mik a lehetőségek munka, tanulás, szórakozás, sport, egészségügy,
hitélet terén, milyen programok, események történtek
a közelmúltban, illetve várhatók a közeljövőben.
Volt már ehhez hasonló megnyilvánulása az iskolának, de rendszeres havi, kéthavi megjelenésű lap, lelkesedés, kitartás, s néha anyagiak hiánya miatt nem
valósult meg. Ezt az űrt kívánja szerkesztőstábunk betölteni. Természetesen várunk minden olyan megnyilatkozást, ami előre viheti az újságunk igényes megjelenését.
Kérjük, ezt a számot a 0. évfolyam, 0. számának tekintsék, és az újság belsejében található kérdőív kitöltésével és visszaküldésével bárki bekapcsolódhat a lap
szerkesztésébe. Így válhat igazán ez a kiadvány minden
balogunyomi szeretett olvasmányává.
Közelgő ünnepekre való tekintettel kívánunk minden
olvasónknak és falunk bélinek NAGYON BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BŐSÉGES ÚJESZTENDŐT!
Szerkesztők

TARTALOM
A képviselő-testületi ülésen történt ................ 2.
Az iskola életéből ............................................. 2.
Rozmaring Óvoda ............................................. 3.
Hasznos tudnivalók .......................................... 3.
Hajrá Balogunyom SE! ..................................... 4.
Judo Iskola a községben .................................. 4.

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

