1. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM

BALOGUNYOMI HAVILAP

Köszöntjük falunk Lakóit!
A 2007-es év utolsó hónapjához érkeztünk, közeledik a szeretet
ünnepe, a karácsony.
Kívánunk minden kedves Családnak nagyon nagy szeretetben
teljes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, békés boldog új esztendőt.
Szerkesztők

A fény a kezünkben van
A fény a kezünkben van.
Ha ránézünk megvilágítja arcunk.
Ha hagyjuk, elménk is, és tudatra ébredünk,
hogy van fény és nincs sötétség.
Az életünk is a kezünkben van.
Ha ráérzünk, megerősíti lelkünk.
Ha hagyjuk testünk is, és tudatra ébredünk,
hogy az erő bennünk van és nem kívülünk.
Ha sötétséget látunk, még nem látjuk meg a fényt,
pedig hirdetjük másoknak, nekünk meg az angyalok.
Ha életünk mások kezében van, nem látjuk,
pedig naponta öltöztetjük szóval s ruhával önmagunk.
A fény a kezünkben van. Eszmevivők kezében is van fény,
kik érdekeikért emelnek fáklyát magasra,
s ha lángjuk elnyomja fényünk, magunkat vesztve
vakon követjük – szolgálva tudatlan – mások érdekét.
A fény a kezünkben van: szeretet – mozgásban lévő erő:
mert „adni jobb...”, s ezért kapni úgy lehet, hogy kicsit
többet visszaadva, ettől újra kapva újra többet visszaadva,
folyamatos maradjon az erő.
Könnyebb ütni is, mint elviselni, mert nem elviselni,
hanem visszaütni kell, ám tudni a szeretet okán
egyre, egyre kevesebbet, hogy újra méltóságot kapjon az,
ki önön jóságát nem ismerve ütni kényszerült.
Nyitott tenyerünk, nyitott lelkünk ünnepelni kész:
Adni s kapni jót egyre többet, bántást egyre kevesebbet.
S amint mozdul a gyertya lángja – előre hátra –
megérezzünk annak közepét. Kezünkben van a fény.
– Pálmai Dezső –
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MÚLTIDÉZÕ
Sorozatunk ezen részében
a településünk történetét
meghatározó nemeseket
és egytelkes nemeseket
soroljuk fel – kronológiai
sorrendben.
Az egytelkes nemesek a kisnemesek alsó kategóriájához
tartozó, egyetlen telkén parasztmódra élő és gazdálkodó
nemes. Nem voltak jobbágyai
és jobbágytelkei, legfeljebb néhány birtoktalan szolgálta.
1318-1481. – Nagyunyom
• Sebewk Lőrincz
• Sebewk Ferenc
• Takách Tamás
• Kassa András
• Sándor Gergely
• Bornemissza Bálint
1456. – Balogfa:
• Andych Bálint
• Andych Péter
• Syey Sebestyén
1717. – Az első nemességvizsgálat, „invesztigáció” az 1715ben kiadott királyi rendelet alapján történt Vas vármegyében.
Balogfa – Sallér László járása:
• Győrffi László esküdt
• Győrffi Zsigmond
• Győrffi Boldizsár özvegye,
fiával Menyhérttel
• Geszti János
• Náraj Ferenc
• Ányos György
Nagyunyom – Sallér László
járása:
• Náraj János
• Náraj Orsolya. Ez a nem nemes
Finta István özvegye élete végéig
meghagyatik, de nemtelen férjétől
származó gyermekei kizáratnak.
• Jansó András özvegye Náraj
Anna. Ennek fiai hasonlóan
kizáratnak.
• Csepelj Miklós özvegye Patyi
Zsuzsanna
1726-27. – Balogfa:
• Győrffy László

• Győrffy Zsigmond
• Ányos György
Ferdinánd királynak 1560.
szeptember 24-én kelt és beiktatással megerősített adománylevelével lettek nemesek.
• Geszti János – Ferdinánd király
által 1549. május 12-én adományozott s 1589-ben Pápán tartott
gyűlésében kihirdetett címeres
nemeslevéllel jutott ranghoz.
• Náraj Ferenc
1726-27. – Nagyunyom:
• Náraj János
• Özv. Náraj Orsolya
• Özv. Náraj Anna
• Csapeli Ferenc
1754. – Balogfa
• Győrffy Erzsébet, László
lánya
• Győrffy Ferenc
• Gusics Pál utóda mostoha
atyjával Széles Istvánnal
• Balogh György
• Ányos Imre megyei esküdt.
1835 – Körmendi kerület, Tóth
Lajos főszolgabíró járása
Balogfa:
• Roboz Terézia (Akacs Gáborné)
• Gombos Éva (Akacs Albertné)
• Akacs Éva (Kövér Józsefné)
• Akacs Mihály esküdt
• Kováts Antal
• Lóránth József
• Rába András
• Rába János
• Rába István
Nagyunyom:
• Török Antal
• Tiborcz József
• Krajzmer Antal
• Szép János
• Várallay Antal
• Tóth Juli
• Sényi Gábor
• Dese István
Forrás: Vas Megyei Levéltár
Márfi Ernőné Kiss Anita
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Látogatás a Pandan Kft. telephelyén
Héraházán, pontosabban a
Pandan Kft. telephelyén tartotta
kihelyezett gyűlését 2007. november 12-én a képviselőtestület.
A falu szélén álló 2 hektáros
terület az évek folyamán komoly
termeléssel rendelkező termelő
üzemmé nőtte ki magát. A terület 2/3-a van üzemi tevékenység
alatt, a beépített csarnokok
felülete 3500 m2.
Az ápolt környezetben hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyártás
folyik az élelmiszeripar részére.
A körülmények különös tekintettel a minőségre és kör-

nyezetvédelemre kielégítik az
ISO 9001, ISO 14001 és HACCP
követelményeket. Pályázati
pénzek, saját erő és hitelek
segítségével korszerű raktár,
festékkeverő, flexo színnyomó
és konfekcionáló működik a telepen, ahol 85 embernek adnak
munkát.
A zavartalan munkát segíti a
korszerű szociális rész, valamint
komoly infrastruktúra, és nem
elhanyagolható, hogy az árbevételből adódó iparűzési adó
évente több mint 5 M Ft, amit a
falu saját maga használ fel.

Plitvicei kirándulás
„Víz, tavak, vízesések és erdők
máshol is vannak, de a Plitvicei
tavakból csak egy létezik!”
– mondta Ivo Pevalek, a táj első
kutatóinak egyike 1937-ben.

tórendszerről Horváth József,
aki egy hatalmas útikönyvet
is magával hozott, képeket,
illusztrációkat mutatva: jó választás a Plitvicei tavak.
Délelőtt fél tizenegykor váltottunk belépőt, ami
első látásra elég
borsosnak tűnt (a
felnőtt jegy 110
kuna= 4.015 Ft,
a gyerek jegy 56
kuna: 2.044 Ft),

volt a leghosszabb, talán a legnehezebb. A kettes parkolóból
indultunk: autóbusz vitt fel egy
hegytetőre a 4-es pihenőhelyre,
innen indultunk gyalog a kijelölt
útvonalon: víz fölött cölöpökre
épített hidakon, erdei ösvényeken, tópartokon, hegyoldalon
le-fel két és fél órán át. Fáradalmainkat egy gyönyörű sétahajózással pihentük ki, majd folytatódott a gyaloglás: vízesések
mellett, csobogók felett, olyan
tavak partján, ahol több ezer hal

Szeptember 8-án, szombaton
reggel 5 órakor indult 15 fős
lelkes csapatunk Márfiné Kiss
Anita önkormányzati képviselő
vezetésével, hogy mintegy öt
és fél órás buszozás után megérkezzünk erre a csodálatos
vidékre.
Már az utazást előkészítő
megbeszélésen tudtuk, nagyon
jó lesz az autóbusz-vezető: 40
éves vezetői tapasztalattal,
fantasztikus lelkesedéssel mesélt Horvátországról, a Plitvicei
de mint kiderült
ezzel a kártyával korlátlanul
használhattuk
a túrákat segítő
buszokat és a
nagy tón közlekedő sétahajót.
Mi a 4-es túrát
választottuk, ez

úszkál békében,
hisz tiltja a pecázást a törvény.
Naponta 30.000
látogatója van
Horvátország legnagyobb nemzeti
parkjának, még
sincs tolongás,
nincs olyan érzé-

sünk, mintha tömegben lennénk, senki nem szemetel, hangoskodik. Csendben, ámulattal
gyönyörködik mindenki ebben
a fantasztikus látványban: japánok, szlovének, ukránok,
németek és rengeteg magyar:
köztük mi is.
A hatórás természetjárás
hamar elröpült és nem volt
fárasztó az azt követő ötórás
út sem, hisz a hangulat remek
volt: a 16 és az 50 éves együtt
énekelte Nagy Feró dalait.
Szerveződik a második túra
a Plitvicei tavakhoz: mert ezt
LÁTNI KELL!
A cikk illusztrációit
ifj. Rozs László készítette!
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Az õsz jeles napjai a Rozmaring Óvodában
Szeptember utolsó hete mindig izgalmas a Rozmaring Óvodában. Már a nyitó szülői értekezleten megbeszéltük a
szülőkkel, hogy a kert egyegy szép terményét: sárgarépát, krumplit, almát
küldjenek be a csoportba.
Hoztak is mindenfélét: a
cukkinitől a kelbimbóig,
a brokkolitól a patiszonig.
Ezek a termények nem
csak a 29-i vásárjáték természetes kellékei, de addig is két héten keresztül

rendezgettük, csoportosítottuk,
számláltuk, megtanultuk, mi
micsoda. Megbecsültük, miből

van a legtöbb, melyik a legnehezebb. Rendszereztük: melyek
tartoznak a gyümölcsök, melyek
a zöldségek körébe, és azt
is meg tudtuk beszélni,
mit hogyan tárolunk, mit
hogyan dolgozunk fel,
melyik részét fogyasztjuk.
Ezekben a napokban zöldségekkel, gyümölcsökkel
nyomdáztunk, barkácsoltunk. Tehát rendkívül sokoldalúan foglalkoztunk
velük, miközben megfoghatták, megszagolhatták,

kétfelé vágtuk és megnézhették
a belsejét. A nagycsoportosok
papírpénzt és pénztárcákat is
vágtak, rajzoltak, hogy a kofáknak fizetni tudjanak, ha a piacon
vásároltak. Végül szeptemberben, Mihály napon elosztottuk a
szerepeket, kik lesznek a kofák,
ki mit áruljon, milyen rigmust
kiabáljon, kik lesznek a vevők.
Félóra múlva szerepcserével
megismétlődött a játék. Közben
gyakorolták a kulturált vásárlás
szabályait: köszönés, kérés, udvarias viselkedés.

Ovisok szürete
Ragyogó napsütésben indult
az idei szüret az óvoda udvarán. Ami nem szőlőszedést
jelent, hanem a két kanna behozott szőlő leszemezgetését.
A legszorgalmasabb gyerekek
kitartóan dolgoznak, míg munka van, de olyan is akad, aki
néhány fürt szőlő elmajszolása
után fut is játszani, mert a focinál nincs jobb! Míg a szőlővel
foglalatoskodunk, szőlős dalokat énekelünk vagy magnóról

népzenét hallgatunk. A dadus
nénik – Teréz néni, Erzsi néni
– a szőlőszemeket kipréselik, a
friss mustot (igazi gyümölcslé!)
poharakban tálalják az apró
népnek. A közel egyórás munka hozama alig fél perc alatt
elfogy.
Ezúttal is köszönetet mondunk a szülőknek a behozott
gyümölcsért!
Zsuzsa óvó néni,
Edit óvó néni

Angol nyelvi képzés
Idén szeptemberben megkezdődött az 5-7 éves ovisok angol nyelvi képzése a
Rozmaring Óvodában.

Vele beszélgettem:
Papp L.-né: – Érdemes-e kicsi
korban elkezdeni az idegen
nyelv tanulását?

Évek óta a német nyelvvel ismerkedtek a gyerekek óvodánkban, a Széchenyi István Általános
Iskola bezárásával azonban ez a
lehetőség sajnos megszűnt.
Már augusztusban szólt a
problémát hallva egyik szülőnk,
hogy községünkben él egy kedves ismerőse, aki angol szakos
tanárnő, szívesen megkérdezi,
vállalná-e a gyerekek tanítását
heti 1 órában.
Így ismertük meg Simon Eszter tanárnőt, aki Dávid fiúkkal
van GYED-en és aki örömmel
jött első alkalommal és azóta
is minden hét szerdáján, hogy
megszerettesse az angol nyelvet
a balogunyomi ovisokkal.

S. Eszter: – Megoszlanak a
vélemények. Abban a szakembereknek igaza van, hogy
lassú a nyelvi fejlődés ebben az
életszakaszban, azaz ne várják a
szülők azt, hogy egyszer csak a

gyerek angolul kezd el beszélni.
A legfontosabb az, hogy a szülő
ismerje gyermekét, tudja róla,
hogy öröm, élmény lenne-e
számára a nyelvi foglalkozás,
vagy sem. Így ez a kérdés gyermekfüggő. Az én személyes
véleményem, hogy igen, érdemes kicsi korban elkezdeni,
mert kedvet kapnak és később
szívesen tanulják majd az angol
nyelvet, másrészt az alapszavakat olyan jól elsajátítják, hogy
későbbi éveikben is könnyen
felidézik.
Papp L.-né: – Hogyan tudja lekötni a kicsi gyerekek figyelmét
az angol nyelv tanítása során?
S. Eszter: – Játékosan, sok
mozgással, gyermekek érdeklődési köréből merítve. Mondókákat, gyermekdalokat, verseket,
körjátékokat tanítok. Ebből a
gazdag anyagból olyanokat

választottam, amit már jól tudnak, mert magyarul is tanulták.
Báb segítségével tanítom a
köszöntés, bemutatkozás angol
kifejezéseit.
Papp L.-né: – Mi a legfontosabb célja az angol fakultációnak?
S. Eszter: – Hogy megszeressék
a nyelvet. Ezek a találkozások új
színfoltot visznek a balogunyomi
ovisok életébe, és ha – bár nem
túl nagy – angol szókincsük lesz,
bátrabbak, magabiztosabbak,
tehát sikeresebbek lesznek iskolásként. És ez a célunk: családnak, óvodának és nekem is!
Büszkék vagyunk, hogy gyermekeinknek ez a lehetőség
valóra vált, a tanárnőnek pedig
köszönjük, hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi
munkában vállalta a gyermekek
oktatását.

BALOGUNYOMI kisbíró

Tanulni nem késõ
Mi így tanultuk meg a számítógépet kezelni.
2007. november 14-én megkezdődött községünkben az
ingyenes számítástechnikai
oktatás a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával.
Az előzetes toborzás révén
9 fő jelentkezett, a részvételi
lehetőség nagyobb volt, mert
14 működőképes gép állt rendelkezésre.
Tanfolyamunk 5X4 órás volt.
Ebben elméleti és gyakorlati
oktatás szerepelt.
A résztvevők összetétele vegyes életkorúakból állt, és ebből
7 személy sikeresen befejezte a
tanfolyamot, december 4-én.
A résztvevők erről szép kivitelű
tanúsítványt kaptak.
Csoportunk köszönetet mondott az önkormányzatnak, a
könyvtárosunknak, az okta-
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tónknak, Pék Alexandrának, aki
Vépről jött hozzánk.
Miről is volt szó?
Számítógép-ismeret technikai
oldala, a világháló hódítása
napjainkban,
Felhasználói lehetőségek
Levélírás, képek küldése, fogadása, közlekedési menetrendek
megtekintése, hivatali ügyek
intézése, áruvásárlás stb.
Percre kész hírek olvasása,
sportesemények friss követése,
receptek, és még sok minden
amit nehéz lenne felsorolni.
Kitűnő böngésző programok
vannak. Ingyenes adat tárhely.
Minden érdeklődőt arra kérek,
jelentkezzenek a következő turnusra minél többen.
Éljenek a technika adta csodás lehetőségével. Erre minden
támogatást megkapnak.
Balogunyom, 2007. december 5.
Prím Lajos

Véradás
November 23-án 17 órától a Vöröskereszt szervezésében
ismét véradás volt.
22 fő (6 fiatal) vállalta, hogy ily módon segítsen a súlyos
betegeken. Mindannyian rendszeres véradók.
Boda József feleségével, Gyöngyivel és Zsolt fiával jöttek el
ismét. Köszönjük!
– A véradás azért is jó, hogy megtudjam egészséges vagyok-e
– mondták többen is.
Ugyanis csak egészséges ember adhat vért. Az orvosi vizsgálat
ezért is fontos.
A helyi Vöröskereszt lelkes kis csapata elégedett a létszámmal,
bár volt olyan idő is, amikor 3-szor, 4-szer ennyien jelentek
meg.
Köszönjük a véradók részvételét és kérjük, hogy a következő
alkalommal többen is vállalkozzanak e nemes, életet mentő
feladatra.
Helyi Vöröskeresztes csoport

Csapatunk életébõl
Ahogy sokan a nagyvilágban
csapatunk is többféle programmal készül az adventben
karácsonyra. December 19-én
immár hagyományként résztveszünk az MMIK Logó Ifjúsági Szolgálat által szervezett
„Fázzunk együtt!” elnevezésű
karácsonyfa-díszítő versenyen.
A feldíszített fákat szegény családoknak ajándékozzák, míg a
fák alá betett ajándékokat idén
a gencsapáti gyermekotthon
lakóinak gyűjtik. Akinek van
felesleges régi, megunt, de
használható karácsonyfadísze,
játéka, sok szeretettel várja csapatunk, hogy a fánk legékesebb
lehessen!

December 22-én sokéves hagyományként hajnali fél 5-kor újra
gyülekezünk a Balogfa ABC-nél és
Roratéra gyaloglunk Jákra. Nagy
szeretettel várjuk a csatlakozókat!
Mindkét program nyitott és
várjuk a kedves érdeklődőket!
Továbbra is várjuk csapatunkba újoncok jelentkezését 8 éves
kortól!
És köszönjük mindazoknak
a támogatását, akik 2007-ben
támogatták csapatunkat!
Kívánunk Áldott karácsonyi ünnepeket falunk minden
Lakójának és lapunk minden
Olvasójának.
Cserkészek
Kukor Tamás
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