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Nagyunyom és Balogfa tisztségviselõi
1931–32-ben
• Nagyunyom:
Lakossága: az 1930-as népszámlálás alapján 372 fõ. Ebbõl
katolikus 367 fõ; református
5 fõ.
Házak száma: 55.
Területe: 1168 kh.
Körjegyzõség: Kisunyom
(Balogfának is )
Körjegyzõ: Haffner Ferenc
Községi bíró: Horváth Antal
II. bíró: Tóth János
Közgyám: ifj. Bán János
Iskola: Római katolikus elemi
iskola. Kántortanító – Németh
László; tanítónõ – Tápler Lászlóné.
Egyesületek:
Önkéntes Tûzoltó Egylet
parancsnok: Patona János
Levente Egyesület
Lövész Egylet
Cipész: Erhardt Benõ
Cséplõgép tulajdonosok:
Király Ferenc
Kiss József és társai

Földbirtokosok:
Németh István
Baranyai István 35 kh.
Babos Ferenc 24 kh.
Császár István 28 kh.
Németh Mihály 33 kh.
Özv. Szalay Ferencné 170 kh
Dr. Sényi Béla 180 kh.
Fûszer- és nagykereskedõ:
Dienes Antal
Kocsmáros: Szánthó Miklós
Szül.: 1883. – Szombathely.
A fûszer szakmát tanulta. Mint
segéd 5 évig a szombathelyi
Fogyasztási Szövetkezetben
dolgozott. 4 évig üzletvezetõ
volt. Pulán lett önálló, ahonnan
az osztrákok kiüldözték 1923ban, s azóta a helyi községi
nagyvendéglõt bérelte (ma:
Arany János u. 38. szám). Az
I. világháborúban szerb, orosz,
olasz frontokon harcolt, 1918ban szerelt le.
Kovácsok: ifj. Király Ferenc
Péter Sándor

A világháborúba bevonult
katonák száma 25; hõsi halált
halt 7 fõ; hadiözvegy 1 fõ.
• Balogfa:
Lakossága: az 1930-as népszámlálás alapján 456 fõ. Ebbõl
katolikus 450 fõ, izraelita 6
fõ.
Házak száma: 60.
Területe: 768 kh.
Községi bíró: Farkas József
gazdálkodó
II. bíró: Szíj József
Közgyám: Szíj György gazdálkodó.
Egyesületek:
Önkéntes Tûzoltó Egylet
parancsnok: Mészáros István
Levente Egyesület
Lövész Egylet
Cipész: Leibinger Lajos
Cséplõgép tulajdonos:
Bernrieder Jánosné
Földbirtokosok:
Laczkó István

Mészáros István
Szíj István
Bernrieder Jánosné
Farkas József
Dr. László Kálmánné
Földhaszonbérlõ: Kovács
Elemér dr. László Kálmánnétól
151 kh., lejár 1935. évben.
Hentes és mészáros:
Welthinger Ignác
Kõmûves: Galambos József.
A világháborúba bevonult
katonák száma: 2; hõsi halott
9; hadiözvegy 1.
A földreform folytán az
igénylõk vagyonváltságként 3
kh. házhelyet kaptak.
Forrás: Vas Vármegye és
Szombathely Megyei Város Általános Ismertetõje és Címtára
az 1931-32. évre.
Budapest, IX., Ferenc körút 2.
Nagyunyom: 409-410. o.
Balogfa: 375-376. o.
Márfi Ernõné Kiss Anita

Egyházközségünk életébõl:
• Vasárnaponként de. 11.15kor szentmise: Ennyi idõt
mindig áldozzunk lelkünk
üdvéért! Minden embernek
szüksége van rá. A közösség együttléte legyen fontos
mindannyiunknak.
• Imaórák: csütörtökönként
– 16 órakor
A hónap elsõ vasárnapján 15
órakor imaóra, litánia.
• Augusztus 4-én vendégeink érkeztek Tótszentmártonból. Kiss György plébános úr
– községünk szülötte – híveivel
ellátogatott hozzánk. A 10.30

hívõ a vendégek fogadásához és süteményekkel gazdagították az agapét.
Templomunkról készült képeslapokkal
ajándékoztuk meg

órakor kezdõdõ közös
szentmise után baráti beszélgetésre került sor. Kellemes délutáni találkozás
volt ez. Szeretettel gondoskodott minden kedves

a hozzánk érkezõket. Indulás
elõtt még közös énekpróbát
is tartottunk, mellyel a közösség kapcsolatát tovább
erõsíthettük.
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Egyházközségünk
életébõl:
• Karitász segítségével mi
is részesei lehetünk az EU-s
élelmiszerprogramnak. Száraz
élelmiszerek – tészták, liszt
–, amelyeket nem lehet eladni.
Nagycsaládosok, kisnyugdíjasok, egyedül élõk, hátrányos
és egyéb szociális helyzetben
élõ családok, tartósan betegek,
munkanélküliek részére
indult ez a program.
Igyekszünk felkutatni
és eljuttatni a kis csomagokat minél hamarább.
• Imaórák: csütörtökönként – 16 órakor.
A hónap elsõ vasárnapján 15 órakor imaóra, litánia. (hónap elsõ
vasárnap)
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res András püspök úr, Brenner
József helynök úr celebrálták.
A hozott ebéd után meglátogattuk a horvátnádaljai plébániát, ahol plébánosunk és nõvére
fogadott minket. A templomot
bemutatták, ahol szintén járt
Brenner János. Gyermekkori élményekkel emlékeztek a vértanú

papról. Énekkel búcsúztunk és indultunk
hazafelé.
• A bérmálkozásra készülõk (21 fõ)
részére heti találkozással rendszeresen
készülnek a beavatásra. Kérjük a szülõket,
bérmaszülõket, hogy
segítsék gyermekeinket
• Szeptember 29én a Székesegyházi
Fõesperesség szervezésével Rábakethelyre zarándokoltunk. A
Jópásztor kápolnához
gyalogosan mentünk,
miközben Rózsafüzért
imádkoztunk. A szentmisét dr. Seregély István ny. érsek úr, dr. Vea becsületes felkészülésben.
„Rafaelt is küldd, a
nagy égi orvost, menynyek angyalát, hogy
a sok betegnek gyógyulást hozzon, utas
életünkben jóra vezessen!” (Himnuszrészlet)

Bérmálás

Szentlélek fogadásának
szentsége
A bérmálás a Szentlélek fogadásának szentsége. Ez a meghatározás a külső jel alapján
különbözteti meg a bérmálást a
többi szentségtől. A bérmálásnál
a megkenés, kézfeltétel és a kiszolgáltatás formája hangsúlyozza azt, ami alapvetően minden
szentséghez hozzátartozik: a
Szentlélektől ajándékozott részesedést Jézus Krisztusban.
A bérmálás a nyugati katolikus Egyház gyakorlatában önálló szentséggé vált. Általában a
serdülő korban újítják meg vele
a keresztény beavatást, ami a
csecsemőkorban kiszolgáltatott
keresztségnél tudatosan nem
történhet meg. A keresztség, a
bérmálás és az Eucharisztia a keresztény beavatás szentségei.
1. A Szentírásban nincs közvetlen bizonyíték a keresztség
és a bérmálás megkülönböztetésére. Az ApCsel 8,14-17 és
19,1-6 nem indokolja, hogy a
keresztség és a bérmálás külön
szentség legyen. Alapvetően
fontos mindkét szentségnél,
hogy a Szentlélek ajándéka az
az erő, ami a keresztényt Krisztushoz kapcsolja (1Kor 12,13).
Minden keresztényt a Szentlélek
fogad szolgálatába és bíz meg,
hogy felelősen vegyen részt az
Egyház életében.
2. A lelki életben a bérmálás
megértésének kiindulópontja Isten ajándéka, amellyel önmagát
akarja adni az embernek. Ennek
az isteni ajándékozásnak kiemelkedően ünnepélyes pillanatai a
szentségek, amikor az Egyház
liturgikus ünnep keretében
szolgáltatja ki ezt az ajándékot.
Azért nem lehet egymáshoz
hasonlítgatni a keresztség és a
bérmálás szentségét, mert Isten
mindig szabadon és önként
közli magát Jézus Krisztusban
a Szentlélek által. Az isteni kegyelem kiérdemelhetetlenségét
és a kegyelmi közeledést az
általános nyugati gyakorlatban

a keresztségkor a csecsemő
tehetetlensége, a bérmáláskor
a Szentlélek érkezése teszi nyilvánvalóvá.
A nyugati gyakorlat a bérmálás teológiáját természetesen
könnyen pelagiánus irányba
tereli. Ilyen törekvés pl., hogy a
bérmálást kizárólag nagykorúaknak vagy felnőtteknek akarják
kiszolgáltatni, vagy túlságosan
hangsúlyozzák a világhoz szóló
küldetést a személyes vallásossággal szemben. Az ilyen
törekvésekkel szemben a bérmálásban is a kegyelem ígéretét
és felkínálását kell látnunk. A
bérmálás tehát nem az érettség
és a döntés szentsége, hanem az
érés, a Szentlélekben való élet
felfedezésének és élményének
a szentsége.
Ebből következik, hogy a
bérmálás teológiailag bármilyen életkorban lehetséges. A
bérmálási előkészület és maga a
szentség az életkornak megfelelően teszi lehetővé a Szentlélek
megtapasztalását. A mai gyakorlat elleni kifogás, tudniillik,
hogy a 14 év körüli életkor a
serdülés miatt nem alkalmas a
bérmálásra, nem helytálló, sőt
visszafordítható: az ifjú éppen
ebben a korszakban igényli a
megértést és a segítséget. Ez
inkább indokolja mint kétségbe
vonja a bérmálásnak e korban
való kiszolgáltatását.
Az Isten Lelkének kegyelmi
működéséből fakadnak az ún.
távollévők (vallásukat nem nagyon gyakorlók) bérmálásával
kapcsolatos alapelvek. Ha a
Szentlélek első kiáradása a keresztség, és a bérmálás a közösség nyilvános ünnepe, amellyel
körülveszi a Szentlélek kiáradását, akkor ebből következik,
hogy az ún. távolálló is lehet a
hit alanya. Ez annyit jelent, hogy
mindenki megbérmálkozhat, aki
életében elfogadja Isten Szent
Lelkét. Folytatás a 3. oldalon

A Balogunyom községért Alapítvány számlaszáma: 72100237-10139509.
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Bérmálás
A bérmálási előkészület
elsősorban nem alapvető
hitoktatás, amely vallásos
alapismereteket közöl vagy
frissít fel, hanem inkább élményszerű bevezetés a keresztény életbe. Részt vesz
benne a bérmálkozó, a szülők,
a kereszt- és bérmaszülők, a
hitoktató, a plébános és az
egész egyházközség. Mivel
elsősorban élményszerű és
gyakorlati bevezetésről van
szó, nagyon fontos, hogy az
előkészítés rövid és tömör legyen. Ez annál inkább sikerül,
minél inkább tudja az egész
egyházközség, hogy neki is
tanulnia és befogadnia kell.
A bérmálás különleges feladat
a közösség számára, hiszen
nem azonos korú megkereszteltekkel – akiknek nagy része
távolálló – kell foglalkoznia. A
bérmálás az utolsó intézményes lehetőség arra, hogy valamennyien egy közösségben
hallgassuk, tanuljuk, valljuk
meg a hitünket.
November 11-én 14.30-tól
bérmálás lesz a községünk
templomában.

INGYENES

számítástechnikai
tanfolyam
Községi Könyvtár és a
Kistérség szervezésében
felnõttek részére
novembertõl
20 órás – kezdõknek –
5-6 alkalommal
17.00–19.00-ig/alkalom
Jelentkezés a balogunyomi
Könyvtárban
06-30/327-4680
Elsõ foglalkozás:
november 7-én 17.00 óra

Könyvtár és informatika az
iskolaépületben
Mindenki számára elérhetõ,
ingyenesen igénybe vehetõ
– internet használattal.
A könyvtár mindenkié – találkozzunk a könyvtárban.
Tiéd az egész könyvtár:
olvashatsz, játszhatsz,
internetezhetsz.
Hozz magaddal egy új olvasót.

A tanulás és felkészülés hatékonyságát segítem, ha a
könyvtárban találkozunk. (Tanulásmódszertan)
A gyermekek részére helyben használható játékok állnak
rendelkezésre.
A könyvtár kb. 30
fõre elõadásokhoz,
konferenciához,
foglalkozásokhoz is
igényelhetõ. Eszköz
is használható.

A teleház jellegû „információs központban” a szabadidõt
aktív pihenéssel lehet eltölteni. Kérésre szolgáltatást is
nyújt a könyvtáros segítségével.
Kötelezõk, házi olvasmányok,
szórakoztató könyvek, filmek.
Egyéb igény esetén segít az országos könyvtárrendszer (ODR),
könyvtárközi kölcsönzés és a
Berzsenyi Könyvtár.
A KISTÉRSÉGI PROGRAMOKRÓL – MESELÁDA, VERSENYEK,
OLVASÓ NAPOK STB. – TÁJÉKOZTATÁST KÜLDÜNK.

• Hirdetett programok:
• Számítástechnikai ismeretek
tanfolyam – ingyenesen
• Kötés – horgolás – kézimunka
• Konyhamûvészet
• Házi barkácsolás,
faragás, kézmûvesség,
papírmunkák, festés.
Igény szerint – szerdai napokon.

könyvtárba eljuttatni. Nyeremények sorsolás útján.
• Bõvebb ismertetõ a nyitva
tartás idejében:
novembertõl:
hétfõ-kedd: 16.00–18.30 óra
szerda: 16.30–18.30 óra
programokkal
péntek: 14.00 – 16.00 óra
Bodorkós Lajosné Éva néni
94/556-074
06-30/327-46-80

• Rejtvényturmix:
Megjelenéstõl számítva 15-ig havonta a megfejtéseket a

• Irodalmi fejtörõ
Írja be az ábrába a meghatározások alapján a hétbetûs megfejtéseket. Helyes megoldás esetén a
kiemelt oszlopokba kerülõ betûket föntrõl lefelé összeolvasva egy magyar író nevét és egy költeményének címét kapják megfejtésül.
1
1. Víkend.
2
2. Nyílászáró biztonsági berendezése.
3. A kéz részének egy íze.
4. Kapós, keresett (áru).
5. A mondás szerint ez szüli a tolvajt!
6. Kubai dohányból sodort különleges szivar.
7. Akkora, mint az anyag egykor oszthatatlannak hitt része.

3
4
5
6
7

8. Vetélytárs.
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9. Forgács alakú fánk.

9

10. Figyelmesen, hosszan néz (valakit vagy valamit).

10

11. Rendezvényt befejezõ rövid beszéd.

11

12. Hirtelen gerjedt harag, düh.
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Jelenleg 15. a csapatunk
Aki nem látta a meccseket,
az nem is tudja, micsoda pechsorozat sújtja a fiúkat. Ha lehet
úgy fogalmazni, „meg vagyunk
átkozva”. Az egygólos vereségek, az utolsó 2-3 percben
kapott gólok, mind-mind a szerencsétlen véletlen számlájára
írható. Persze, a helyzetkihasz-

nálás százalékos értékével sem
lehetünk kibékülve. E területen
elõre kellene lépnünk! Az mindenesetre megállapítható, hogy
izgalmas mérkõzéseken vagyunk túl. Érezhetõ a csapaton
az akarás, az elszántság, csak
hát csapatunkat Fortuna nem
vette pártfogásába.

• Az eredmények:
2007. 10. 27. Szentgotthárd–Balogunyom
2007. 10. 21.    Balogunyom–Vasszécseny   
2007. 10. 14.    Simaság–Balogunyom   	
2007. 10. 07.    Balogunyom–Táplánszentkereszt
2007. 09. 29.    Jánosháza–Balogunyom   
• A házi góllövõlista:
DÁVID LÁSZLÓ 		
5
EREDICS MILÁN
3
SCHWEITZER KORNÉL
3
• Ifi:
2007. 10. 27.    Szentgotthárd–Balogunyom   	
2007. 10. 21.    Balogunyom–Vasszécseny
2007. 10. 14.    Simaság–Balogunyom   
2007. 10. 07.    Balogunyom–Táplánszentkereszt  
2007. 09. 29.    Jánosháza–Balogunyom   	
Idõközben létesült labdafogó
háló mindkét kapu mögött.
50.000 Ft pályázati pénznek,
illetve az anyagköltség, a munkadíj szponzori felajánlásainak,
valamint társadalmi munkának
A simasági meccs képei:
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1:0
2:2
4:1
3:4
3:0

3:1
1:8
8:0
4:5
4:1

köszönhetõ, hogy – a komfortosságot illetõen – megint
lépett elõre egyet a Sportegyesületünk.

Csapatunk
történelmébõl
1992-ben alakult meg a Magyar Cserkészszövetség III. kerületében a balogunyomi 372. Akacs
Mihály cserkészcsapat. A megalapítást szorgalmazta Leibinger
Gyula akkori polgármester, Péntek Tibor kerületi
cserkészvezetõ,
Hencz József plébános, öreg cserkész.
A
megbízott csapatpa rancsnok Mohos Géza volt, aki
egészen 2003-ig látta el ezt a
felelõsségteljes tisztséget, Bán
Mihály nyújtott segítõ kezet a
lendületvételben és még sok éven
át támogatta kis csapatunk. A
kezdeti létszám 15 cserkész volt.
A kezdeti sikerek elérésében nagy
szerepet vállalt az önkormányzat,
néhány helyi vállalkozó és az iskola akkori pedagógusai.
1993 nyarán az elsõ fogadalomtétel során minden jelölt elkötelezi magát a cserkészetnek. Az
eskütételre Hencz atya magával
hozta molyette cserkészkalapját,
melyet nagy nehézségek során
mentett meg a II. világháborúból. Még ezen a nyáron 3
õrsvezetõt képeznek a kerületi
vezetõ képzõben. Majd sor kerül
az elsõ cserkésztáborra a csapat
életében Felsõcsatáron.
A továbbiakban új jelöltek
tesznek fogadalmat. Szõcén már
nagyobb létszámban táborozunk
együtt. A csapat karácsonykor
gyalogtúrával összekötve hajnali
misén vesz részt Jákon, ahol azóta
is minden éven jelen vagyunk. (és
várjuk a falu lakóit is)
1995 tavaszán kerékpártúrával
látogattunk el a jeli arborétumba.
A nyáron megújítja fogadalmát
minden csapattag a jáki cserkészoszlop elõtt, a templomkertben.
Velem mellett sátrakkal táboroztunk és még ebben az évben a
csapat kerékpárral ellátogatott
Pannonhalmára.
A következõ években rendszeresen húsvéti és karácsonyi
elõadással és ünnepséggel ör-

vendeztettük
meg a falu lakosait. Többnapos
zarándokúttal, a
csapat az ausztriai
Máriacellbe utazott. A Kõszegen
megrendezésre
kerülõ Írottkõ
35 km és 70 km
hosszú túraútvonalakat többször
is teljesítette kis
és nagy cserkész.
Az egy hétvégés
pozsonyi kerékpártúra is említésre méltó, ami nem
kis távolság.
Eddigi táboraink:
1993 Felsõcsatár
1994 Szõce
1995 Velem
1996 Brennbergbánya (Sopron)
1997 Petõmihályfa
1998 Vinye
1999 Kékkút
2000 Pécsvárad
2001 Csákberény
2002 Sólik (Becsvölgye)
2003 Felsõcsatár
2004 Lukácsháza
2005 Bajánsenye
2006 Felsõcsatár
A táboraink a szórakozásról,
kikapcsolódásról szólnak, de ezenkívül az éppen aktuális táborhely
környezetével és történelmével is
megismerkedünk, és gyakorlati
ismereteinket is bõvítjük.
Sajnos vannak olyan megítélések, amelyek tévesek és úgy
állítják be közösségünket, mint
egy katonai központú mozgalmat,
ami nem igaz. Egyetlen dolog
van, ami a katonákban és a cserkészekben közös ez az alaki, ezt
pedig a már-már hagyományból
gyakoroljuk.
Az utóbbi években sajnos az
ilyen téves megítélések miatt nem
voltak újoncok, ezért csapatunk
létszáma jelentõsen csökkent. Ez
úton is felhívnám a 3. osztályos
és idõsebb tanulók figyelmét,
hogy jelentkezhetnek cserkésznek
bármikor. Bõvebb információt
kaphatsz a heti őrsi gyûlésekrõl
csapatunk bármely tagjától :)
Boda Tamás
Cserkész
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