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Mi lesz veled, Balogunyom?
Na, nem a községre, hanem
a sportegyesületre vonatkoztatva tették fel a kérdést
2008. november 28-án, este a
sportgyűlésen résztvevők.
32 fő jelent meg, hogy megoldást találjon arra, hogyan
tudnának a focisták bent maradni a megyei első osztályban
– belső viszályok közepette.
Leibinger Gyula sportkör elnök megnyitója után, Rekovácz
Imre szakosztályvezető kapott
szót, aki átfogóan értékelte az
idei bajnoki évet. Elmondta,
hogy végig emberhiánnyal küzdött a csapat, ezért 26 játékost
kellett igazolni. Több hazai játékos megvált a csapattól, azzal
az indokkal, hogy nem tudnak
együtt dolgozni vele. Nehezményezte, hogy 19 éve senki nem
szólt neki arról, hogy valamit is
rosszul csinált, most pedig őt
hibáztatják a játékos „elvándorlás” és az eredménytelen
bajnokság miatt. Bejelentette,
hogy lemond a szakosztályvezetői tisztségről és sürgette,
hogy új vezetőség alakuljon
annak érdekében, hogy a csapat
tisztességesen helyt tudjon állni
a megyei első vagy másod osztályban, és semmiképpen sem
tartaná jónak, ha megszűnne
az egyesület. Végezetül megköszönte a Pandan Kft.-nek és
az önkormányzatnak az anya-

gi támogatását és sok sikert
kívánt minden játékosnak és
szurkolónak, majd felkérte Márfi
Ernőné Kiss Anitát, hogy röviden
ismertesse a sportkör 2008. évi
gazdasági ügyeit. A képviselőnő
elmondta, hogy nagyon szerény
körülmények között működött
az egyesület, majd számszakilag
ismertette a bevételeket és kiadásokat. Bevételként 1.382.037 Ft
lett könyvelve, az alábbi kiadásokkal szemben:
benzinvásárlás 265.164 Ft;
sportszerek beszerzése 113.859
Ft; nevezési díjak 503.500 Ft,
mosatás 140.715 Ft; reprezentáció 18.837 Ft; mészhidrátvásárlás 1.750 Ft; sportegészségügyi vizsgálatok díja 9.000
Ft; VLSZ-nek fizetett egyéb kiadások 15.600 Ft; játékvezetők
részére kifizetett nettó juttatás
313.273 Ft; az adóhivatal felé
megfizetett SZJA 73.500 Ft.
A bevételekről megemlítette,
hogy 1.050.000 Ft a támogatóktól kapott juttatás és jegyárak,
a többi pedig magánszemélyek
adománya.
Az értékelés után megkezdődtek a hozzászólások, elsőként
Szaller Pál mondta el az elmúlt
15 mérkőzés statisztikáit, kiemelve, hogy 15 mérkőzésből 15
végződött vereséggel, 99 kapott
góllal szemben 10 gólt sikerült
rúgni. Négy olyan mérkőzés volt,

amikor 11 játékost tudtak csak
szerepeltetni. 25 sárga lapot és
kettő piros lapot sikerült begyűjteni. Ennek ellenére megköszönte a helytállást mindenkinek,
majd tovább adta a szót Németh
Ottó polgármester úrnak.
Az elöljáró arra kérte a résztvevőket, hogy egy későbbi
időpontban történjen meg a vezetőség-választás – az esetlegesen visszatérő „új” játékosokkal
együttműködve.
Rába Gábor abban látná a
megoldást, ha az „ellentábor”
tudtára adnák, hogy lemondott
a szakosztályvezető. Kérte, hogy
mindenkit egy cél vezéreljen, az
pedig nem más, mint a sportkör
megmaradása. A csapat egységéért békülni kell, zárta rövidre
mondandóját.
Orbán Tamás arra hívta fel a
figyelmet, hogy a vezetőségnek
meg kell tanulni szurkolni, nem
szabad, hogy a pálya széléről
sértő megjegyzések menjenek
a játékosok felé.
A hozzászólást követően Leibinger Gyula elmondta, hogy
senkinek sem gördítettek akadályt az elé, hogy az egyesületben
szerepeljen. Mindenkinek helye
van a csapatban – mondta.
Ezek után Szaller Pál vállalta,
hogy megszervez egy olyan
gyűlést, ahol az „ellentábor” is
részt vesz.

Bődi Barna emlékeztetett
arra, hogy lett szólva mindenkinek, csak ők nem jöttek el.
Polgár Ferenc edző úgy nyilatkozott, hogy nem kell könyörögni azoknak a játékosoknak, akik
nem fogadták el erre a napra a
meghívást.
Kiss Imre röviden annyit mondott, hogy szeretné ha a csapat
megmaradna, mert ő Balogunyomban szeretne meccsekre
járni.
Bolla Attila azt hangsúlyozta,
hogy nagyobb gondot kellene
fordítani az utánpótlás-nevelésre, mert ebből lesz jövő.
Úgy érzi, hogy vannak olyan
személyek, akik „hátulról” akadályozzák az előbbre jutást
és szeretné, hogy zömében
balogunyomiak focizzanak a
csapatban.
Nagy gond, hogy a meccseken a „Hajrá Balogunyom”-ot
alig-alig hallani – mondta.
Fabsitz András elnézést kért,
hogy kiállították a csapatból,
majd úgy vélekedett, össze kell
fogni, hogy új játékosokat tudjon az egyesület igazolni.
Végezetül Németh Ottó javasolta, hogy függesszék fel a
gyűlést, és december 11-én újat
hívjanak össze.
Reméljük, hogy a jövőben már
jobb híreket hallhatunk a csapat
háza tájáról.

MEGHÍVÓ

Leveleinkbõl…

„... Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Behegesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra régi szeretetben, Ilyenkor
decemberben.” Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet)

Ünnepély a haranglábnál

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT
FALUKARÁCSONY C. RENDEZVÉNYÜNKRE
2008. december 20-án (szombaton)
17 órára
A SPORTPÁLYÁNÁL FELÁLLÍTOTT KARÁCSONYFÁHOZ,
HOGY MŰSORRAL ÉS KOCCINTÁSSAL – KÖZÖSEN –
VÁRJUK AZ ÜNNEPET.
Németh Ottó polgármester
és a képviselő-testület

2008. október 19-én, délután 16 órakor – szentmisével egybekötve – a megújult balogfai harangláb felszentelésére került sor.
Dr. Rátkai László plébános úr végezte el a szertartást, majd Kiss
István úr, az egyházi közösség világi elnöke megköszönte az építő
munkások lelkiismeretes, jó munkáját, a hívek társadalmi munkáját,
az egyházi és önkormányzati anyagi támogatást.
A felszentelés után a helyszínen jelenlévőket, vendégül látták.
A jóízűen elfogyasztott édességre, pogácsára, szendvicsre finom
itallal lehetett koccintani. A jelenlévők egy kis eszmecserére is sort
kerítettek.
Köszönet érte!
Prím Lajos
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Adventi gondolatok
Elérkezett az új egyházi év,
advent első vasárnapjával. Az adventnek hármas jelentése van.
Az első jelentése: az emberiség Krisztusig várta a megígért
megváltót. Tudva-tudatlanul az
emberek érezték, hogy a bűn oly
nagy, megoldatlan teher, hogy
emberi erő kevés annak legyőzéséhez. A választott nép (zsidók)
mindezt tudatosan várta (vö.:
Ószövetségi szentírás), Jézussal
eljött az isteni segítség.
A második jelentése: mintegy négy hét van karácsony
előtt, mely dramatizálja ezt a

hosszú várakozást. Vasárnaponként és az ádventi reggeleken
(roráté misék) az Üdvözítő fogadására és ünneplésére készülünk. Alkalmat keresünk a bűnbánatra (szentgyónás), hiszen
Jézussal megérkezett a bűntől
való szabadulás lehetősége. A
„nagytakarításra” mindenkinek
szüksége van, mocskosan nem
lehet ünnepelni.
Harmadik jelentés: Jézus
megígérte, hogy a világ végén
ismét eljön. Akkor már nem
kicsi gyermekként, hanem hogy
ítéletet tartson. A keresztény
ember állandó éberséggel vár-

MEGHÍVÓ
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
és
Balogunyom Község Önkormányzata
szeretettel és tisztelettel köszönti valamennyi időskorú lakosát és
meghívja az

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE

2008. december 13-án (szombaton), 14 órára,
az általános iskola nagytermébe.

A rendezvényen közreműködik a vasszécsenyi színjátszó csoport.
Kérjük, fogadják el meghívásunkat!
A rendezvényre szállítás kérhető:
Babos Ferencné 356-319
Körjegyzőség
556-040

Adventi
zarándoklat
A balogunyomi római katolikus egyházközség régi hagyományt folytatva gyalogos zarándoklatot indít Jákra, adventi
hajnali, roráté misére.
Program:
Gyülekező 2008. december
13-án, szombaton reggel 04.30kor a balogfai haranglábnál,
rövid zarándokima után indulás.
Reggel 6 órakor roráté mise a
jáki templomban. Mise után
a magunkkal vitt elemózsia

elfogyasztása (reggeli) a jáki
plébánián, majd indulás vissza
Balogunyomba.
Ajánlott felszerelés: meleg
ruházat, vízálló cipő, esőköpeny,
néhány szendvics, termoszban
meleg tea, elemlámpa, énekeskönyv.
Sok szeretettel várunk minden
hívőt és érdeklődőt!
Balogunyomi Egyházközség
Képviselő-testülete

ja ezt a találkozást.
Így a földről való
elköltözésére, halálára felelőséggel
készül, hiszen
tudja, hogy a
mi hazánk a
Mennyben van,
onnét várjuk az Üdvözítőt, aki átalakítja
gyarló testünket, és hasonlóvá teszi feltámadt
testéhez (Filippi levél). Tudatában van, hogy felelős minden
szaváért, tettéért. Így élni nem
félelem, hanem állandó reménység. Ahogyan a menyasszony
örömmel készül és várja vőlegé-

nyét: „Virrasztva, kezében égő
mécsessel…”. Az Újszövetségi
Szentírás utolsó mondata is ezt
fejezi ki: „Jöjj el Urunk, Jézus!”
Dr. Rátkai László
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MÚLTIDÉZÕ

A NAGYUNYOMI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI ISKOLA TÖRTÉNETE ÉS IRATAI AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG
(Folytatás)
Csekély számú állatot vallot- között. Az 1835-ös nemesi ösz- sítás után a Jáki Állami Gazdaság,
tak be a lakosok, mindössze 6 szeíráskor még nem említették a majd a Szombathelyi Állami
igás ökröt, 3 tehenet, 4 lovat és két férjet balogfai lakosként, de Tangazdaság kezelésébe került.
3 sertést.25
1845-ben viszont már a faluban Később lakásokat alakítottak ki a
Közigazgatási beosztása azo- éltek, sőt 1850-ben keletkezett kastélyban, amelynek tulajdonosa
nos Nagyunyoméval.26
első telekkönyvi összeírás Szalay az 1980-as években a helyi tanács
A lakosságának lélekszáma Imrét tüntette fel a kastély körüli lett. Az épület 1990-ben malassú fejlődést mutat. Kisebb terület tulajdonosként.
gántulajdonba került és teljesen
csökkenés az 1940-es évek eleKésőbb Akats
jén tapasztalható.
Mihály esküdt volt
1901–1910. az élve születések a kastély tulajdoszáma 42%-os,
nosa, aki 18741911–1920. az élve születések ben bekövetkeszáma 27%-os,
zett halálakor −
1921–1930. az élve születések mintegy 15.000
száma 29%-os,
Ft értékű − ba1931–1940. az élve születések logfai uradalmát
száma 15%-os volt.27
a szombathelyi
Temploma nem volt, Nagyu- Emberbaráti Egynyomhoz, ill. Kisunyomhoz let betegházára
tartozott fíliaként.28
hagyta. 1881-ben
A faluban lévő műemlék kas- már biztosan − a
télyról tudjuk, hogy a nagyu- korábban Szomnyomi Akats család emeltette, bathelyen lakó −
Színjátszók csoportja Németh László kántortanítóval 1940-es években.
Akats József felesége, herényi Borsics Béla tulajGotthárd Éva.
donában állt az épület, akit felújították. A park megmaradt
Gotthárd Éva 1786-ban hunyt feleségével hodászi Hodászy részét is helyreállították.29
el, ezért a kastély építésének ide- Margittal már balogfai birtokosje ezen időpont elé tehető. Gott- ként említettek meg 1898-ban is.
HÉRAHÁZA
hárd Éva halála után fiára, Akats A két világháború között már a
Gáborra szállt az
Írásos nevével 1469-ben Herépület tulajdonrehaza, 1598-ban Herehaza
joga. 1826-ban
és 1724-ben Hereháza néven
Akats Gábor öztalálkozunk.30
vegye Nirobosz
Birtokosai: Herre, Bejczy, Kisu(Roboz) Terézia
nyomi, Káldy, Zekel, Tharrody,
volt az épület tuÁnyos családok voltak.31
lajdonosa, aki a
A falu birtokos családjai a 16.
kúriát kastéllyá
században birtokrészeiket zálogépíttette át.
ba adták, vagy elidegenítették
A földszinti
és így új tulajdonosok kerültek
Az iskola épülete 1942-ben (épült 1903-ban).
részt kibővíttette
Héraháza birtokába. Herre Lőrinc
és emeletet építtetett rá, két le- László család tulajdonát képezte jelentős birtokrészt adott zálogánya Terézia és Borbála részére. a kastély. 1925-ben dr. László ba szomszédos birtokosoknak,
Az eseményre egy emléktábla Kálmán (József) szombathelyi mint Bejczy Ambrusnak, Tharódy
is utal, amely a felújítás során ügyvéd, majd özvegye 1935-ben Péternek. 1558-ban ajándék cíkerült elő. A kőtáblán említett volt a tulajdonos. Az özvegytől mén örök jogon adta át nemesi
lányok közül Akats Terézia Sza- a birtokot és az épületet Kovács kúriáját a hozzá tartozó földeklay Imre táblabíróhoz, Akats Elemér bérelte, egészen 1945-ig kel Herre Lőrinc feleségének és
Borbála hodászi Hodászy János- ő lakott a rezidenciában.
gyerekeinek.32
hoz − aki szintén táblabíró volt
A második világháború alatt
1614-ben a Vas Megyei Tör− ment feleségül 1835 és 1845 kifosztották az épületet. Államo- vényszék előtt pereskedett

Anyos István és Beödey Gergely Héraháza területén fekvő
szántóföld miatt.33
A vasvári káptalan örökvalló
levelével 1640-ben Káldy Ferenc
jobbágy telkét Győrffy Gáspárnak adta.34
Az 1598. évi adóösszeírásban
Zekel Mátyásnak
1 zsellérét, Here
Bálintnak 3 zsellérét tüntették
fel. Az egytelkes
nemesek összeírása során a faluban 1 családfőt
írtak össze. Az
1627. évi Váti
lustrában 1 egytelkes neve szerepel.35
1744-ben a
faluban 7 jobbágyot és 1 házas zsellért írtak
össze, akik állattartással és
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak. Az összeírás
megjegyzi, hogy a határ szűk
volt. A földeket két nyomásban
művelték. A tüzelőt pénzért
vették a jobbágyok.36
1769-ben a megyei összeírás 8 jobbágyot és zsellért
említ.37
1828-ban az adózók száma
13 fő, jobbágyok száma 6 fő,
házak száma 6 db. Állat állomány: 12 db igás állat, amelyből
6 db tehén, 5 db volt a ló.38
A faluban élő jobbágy felszabadításáról a Vasvári Káptalan
előtt tett nyilatkozatból tudunk.
Káldy Boldizsár 1724-ben jobbágya felszabadításáról szóló irat
tett erről bizonyságot.39
Héraháza közigazgatásilag a
Nagyunyoméval megegyezik.
1870-es években Balogfába
olvadt be.40
Folytatása következik
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Tanácskozott a képviselõ-testület
Balogunyom község képviselő-testülete 2008. november 13-án képviselő-testületi
ülést tartott, melyen minden
képviselő jelen volt.
Az alábbi napirendi pontokról tárgyalt, illetve döntött a
testület:
1.
A 2009. évi belső ellenőrzési tervre tett javaslat alapján
a testület vizsgálni fogja az
adóhátralékok behajtására tett
intézkedéseket; a leltározások,
selejtezések szabályszerűségét
és mindazon témákat, amelyeket a polgármester illetve
jegyző kér. Az előterjesztést a
képviselőtestület egyhangúlag
elfogadta.
2.
Második pontként tárgyalták
a Bursa Hungarica ösztöndíj-

programot és segélyezésekről is
döntött a testület. Az előbbiek
értelmében 11 fő részesül az
önkormányzat által biztosított
ösztöndíjban, ebből 7 fő havi
4.000 Ft-ot; 4 fő havi 3.000
Ft-ot fog kapni a tanév ideje
alatt.
3.
A különfélék keretében szó
volt arról, hogy a Szombathelyi Kistérség Marton Zsoltot
delegálja a Regionális Hulladékgazdálkodási Tanácsba.
Ezt a delegálást a képviselőtestület is egyöntetűen támogatta.
Szó volt a sebességkijelző
elhelyezéséről, a 86-os számú
úton. A szakértői vélemények
alapján a készüléket a Kisunyom
felőli oldalra, a 86-os főút és
az Akacs Mihály utca keresz-

teződésétől 30-40 m-re fogják
felszerelni.
Megtörtént a nagyunyomi
ravatalozó felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés
aláírása.
November 30-ig lehetett
pályázni – a Leader program
keretében – falumegújításra.
Németh Ottó polgármester
javaslata alapján a balogfai ravatalozóhoz parkolók kialakítására
és a templom melletti szolgálati
lakás külső felújítására lett beadva pályázat. Ez a pályázat 100%
támogatottságú, csak az áfát
kell az önkormányzatnak fizetni.
A pályázati anyag beadásáról
szintén egyhangú határozat született a képviselők között.
Ezután Orbán Zsolt képviselő
az önkormányzati bérlakások
állapotára hívta fel a figyelmet

és arról érdeklődött, hogy a későbbiekben lehet-e pénzösszeget elkülöníteni e célra. A jegyző
és a polgármester válaszában
megemlítette, hogy a bérelt
ingatlanon végzett beruházás
eddig is leírható volt a bérleti
díjból, majd hozzátette, hogy
jövőre egy felújítási tervet is
lehetne készíttetni.
A képviselők a választ elfogadták.
Megemlítésre került a sportkör jelenlegi helyzete és tájékoztatásként a polgármester
közölte, hogy a Dózsa György
utcai önkormányzati bérlakások egyikébe, Vámos István fog
költözni.
Németh Ottó polgármester
bemutatta a képviselő-testületnek a GYSEV által megküldött
vasútfelújítás tervrajzát.

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ
Kedves Balogunyomiak!
Karácsony havára fordult a
naptár, nemsokára megszólal
a karácsonyi csengő, amelynek
hangja az előttünk álló ünnepet és az új esztendőt juttatja
eszünkbe.
Mind gyakrabban állunk meg
napi teendőink közepette, gondolataink egyre jobban a közelgő ünnepre, családra, szeretteinkre irányulnak.
A Karácsony, a Megváltó
születésének több mint két évezredes misztériuma csodálatos
ígéretet rejt: jövőnkbe vetett
bizalmunkat, ezen keresztül pedig önmagunkba, munkánkba
vetett hitünket.
Ahogy múlnak az évek, egyre
többet emlékezem: szemem
elé szöknek régi karácsonyok, a

csendes téli esték, a gyantaillatú
boldog percek, a gyermekkor
megilletődött varázsa.
Különös napok, hetek ezek
– az advent varázsával együtt.
Megjelenik az örömszerzés igénye lelkünkben, a szándék, hogy
önzetlenül, önmagunktól mit
tudunk adni másoknak.
Szeretném, ha az ünnep hangulata mindannyiunk közös,
nagy családját, Balogunyom
községet is megérintené. Dolgos
évet hagyunk magunk mögött,
mindnyájunkat érintő eredményekkel. Hálás vagyok, hogy
munkámhoz biztatást, támogatást kaptam Önöktől.
Most, a várható küzdelmek,
lemondások időszakában különösen nagy az összefogás, a
kölcsönös segítségadás, a közös
cselekvés jelentősége.

Reménykedjünk abban, hogy
változik és jobbra fordul a világ
mindenki számára.
E gondolatok jegyében
kívánom, hogy
a karácsony
bensőséges
varázsa kísérjen bennünket az ünnep
idején.
Minden balogunyomi lakónak kívánok
– a település
vezetése nevében – békés, áldott karácsonyt!
Egyúttal kérem Önöket, hogy
december 20-án, 17 órakor a
falu karácsonyfájánál (a sportpálya mellett) ünnepeljenek

velünk együtt. Szeretettel hívok
és várok mindenkit az ünnepély

utáni koccintásra is. Kérem,
tiszteljenek meg bennünket
jelenlétükkel.
Németh Ottó
polgármester

