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Újévi köszöntõ
Tisztelt Balogunyomiak!
Kedves Olvasók!
Nehéz évet hagytunk magunk mögött,
és nehéz év vár ismét ránk. Önkormányzatunk költségvetése bizonyára feszesebb lesz az eddigieknél, de szem előtt
kell tartanunk, hogy vannak céljaink,
törekvéseink. A község értékeinek nem
csak fenntartása, hanem fejlesztése,
szebbé tétele kell, hogy motiválja munkánkat. Ha összefogunk, megvalósulhatnak álmaink.
Ha körbenézünk településünkön láthatjuk, hogy páratlan értékek tulajdo-

Szilveszter
Hull a hó csendben,
szilveszter éjjelén.
Zizzenve, -zenélve
új évet köszöntve,
fehér lepelbe
öltözteti a tájat.

nosai vagyunk! Ezen értékek megtartása
kötelességünk.
Tudom és hiszem, hogy községünkben
nagyon sok rejtett erőforrás, ötlet és
tettrekészség van.
Kérem Önöket, hogy ezeket a rejtett
forrásokat fektessék be és tegyük még
szebbé, még vonzóbbá településünket.

Új év, új élet születés.
Jókedv, -vidámság,
megújult tetterő.
Halk zenével a
földre hulló hó
köszönti az évet,
talán az elmúltnál
boldogabbat, szebbet.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
mindenkinek nagyon boldog, békés és
szerencsés új évet!
Németh Ottó
polgármester

Lajos János

Nagyunyom ingatlan tulajdonosai 1857-ben
(Forrás: Dupplicat Parzellen Protocoll der Gemeinde – Unyom.Nagy 1857. – VML.)
1857-ben a településen utcaelnevezések nem voltak, a házszámok a Sényi-kastélytól kezdődtek.
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T artalom
Nemcsak hagyományosan
ünnepeltünk
2. oldal

UNICORNIS Lovasterápia és
Lovasközpont
3. oldal

Csomagokat osztott
a Mikulás

December jeles napjai a
Rozmaring óvodában 4. oldal

2. oldal

BALOGUNYOMI kisbíró

2008. JANUÁR

Nemcsak hagyományosan
ünnepeltünk
December 15-én a balogunyo
mi vöröskereszt és a képviselő-testület szervezésében
megünnepeltük a faluban élő
idősek napját.
Polgármester úr meleg szavakkal illette a jelenlévő idős embe-

reket és további jó egészséget
kívánt nékik. Ezt követően a jáki
Nagy Márton Általános Iskola
diákjai színvonalas műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.
Fellépésükben karácsonyi dalokat, betlehemi játékot adtak elő,
valamint verseket mondtak.
Műsoron szerepelt a Petőfi telep asszonykórusa és karácsonyi

énekeket, valamint vidám dalokkal
kedveskedtek a jelenlévőknek.
Polgármester úr meleg szavakkal köszönte meg Höbörné
Nagy Jolán tanítónő többéves
pedagógiai munkáját, amit a
balogunyomi volt Széchenyi
István Ált. Iskolában végzett.
Ezután tárgyi
jutalomban részesítette.
Jelenlévő idős
embereket és a
meghívott vendégeket a vöröskereszt aktivistái és
a helyi képviselők
meleg ételt, édességgeket, üdítőitalokat, bort és kávét
szolgáltak fel.
Ezalatt a jelenlévők egymással
beszélgettek, és lassan elköszöntek egymástól az emberek.
Végezetül a vendéglátás meghozta az eredményt, mert a
„legények” kórusba énekelték
a régi dalokat.
Végül megköszöntük a szíves
megemlékezést, és a vendéglátást.
Prím Lajos Márton
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„...deresedõ fejjel
gondolni a múltra...”
Már hosszú évek óta hagyomány, hogy advent idejében
köszöntjük falunk hatvanas-hetvenes-nyolcvanas éveit taposó
polgárait.
A vártnál jóval kevesebben
jelentek meg az általános iskola
tornatermében az idei Idősek
napi rendezvényen. Akik viszont
eljöttek bizonyára nem bánták
meg.
Németh Ottó polgármester
megnyitó beszéde után a balogunyomi és jáki gyermekek
karácsonyi műsorát láthatták
a résztvevők, Kiss Istvánné (Lakatos Magdolna) és Szíjj Erzsébet (Zsóka) vezetésével; majd
a sorokmajori énekkar adott
színvonalas műsort Bodorkós
Lajosné irányításával. Ismert
és kevésbé ismert népdalok,
műdalok csendültek fel. Aki
megéhezett, megszomjazott,

finom pogácsát, bort, üdítőt
fogyaszthatott. Az estébe hajló
rendezvényen a hangulatra sem
lehetett panasz, hiszen a férfiak
társaságában mindenki nótáját
elénekeltük. A polgármester
úrnak pedig a falu öregjeihez
volt egy-egy jó szava.
Köszönettel vettük, hogy a
rendezvényre elfogadta a meghívást Dr. Perge János háziorvos;
Derdák Ernőné (Kiss Jutka)
asszisztens és Poór László a Megyei Vöröskereszt elnöke.
Tudjuk, hogy ez a délután is
egy volt a sok közül, csak éppen
más, mint a többi.
Reméljük, jövőre többen meghálálják azt, hogy a rendezvény
valójában Önökért van, és sokan
dolgozunk azért, hogy mindenki
jól érezze magát.
Márfi Ernőné Kiss Anita

Csomagokat osztott
a Mikulás

Zárszámadás
Az óesztendő elmúltával közreadjuk községünk 2007. évi
statisztikáját:
Lakók száma 2007. december 31-én: ...................... 1277 Fő
– ebből férfi ....................................................... 629 Fő
– nő . ................................................................ 648 Fő
Lakók megoszlása korcsoportonként:
– 0-14 éves: ......................................................... 197 fő
– 15-40 éves: ....................................................... 492 fő
– 41-60 éves : ...................................................... 373 fő
– 61-80 éves: ....................................................... 181 fő
– 80 év felett : ....................................................... 34 fő
Házak száma 2007. december 31-én: . ...................... 400 db
2007. évi születések száma:.......................................... 14 fő
2007. évi halálozások száma: ....................................... 12 fő
2007. évi házasságkötések száma: ................................. – fő
2007. december 31-én a községben élő legidősebb
férfi ................................................................... 96 éves
nő...................................................................... 92 éves
Társas vállalkozások száma december 31-én: .............. 25 db
Egyéni vállalkozók száma december 31-én: . ................ 40 fő

Megtelt az általános iskola
nagyterme az idei önkormányzati Mikulás-ünnepségen is. A
kicsik és nagyobbak csillogó
szemekkel várták a jóságos
Télapó érkezését. A „jó öreg”
megjövetele előtt a körmendi
Bóbita Bábcsoport „A legszebb
ajándék” című műsorát élvezhették a résztvevők. A falu
Mikulása sem érkezett üres

kézzel, csomagokat osztott
ki a gyerekeknek, akik közül
többeket a szülők is elkísértek.
A csaknem 210 csomagból 86
a helyszínen gazdára lelt, de
azok sem maradtak ajándék
nélkül, akik nem mentek el az
ünnepélyre. Nekik, ha későn is,
de az önkormányzati képviselők
eljuttatták azokat.
Márfi Ernőné
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Az UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány és az UNICORNIS Lovassport
Egyesület székhelye az UNICORNIS Lovasterápia és Lovasközpont
(9771 Balogunyom, Arany János u. 21.)
Az Alapítvány célja az egészségmegőrzés és -fejlesztés, valamint a fogyatékos, károsodott,
beteg emberek fejlesztése, segítése, gyógyítása. Tevékenységei:
gyógytorna, alternatív mozgásterápia (természetgyógyászat),
mentálhigiéné, lovasterápia,
lovaglás oktatás, lovasterápiás
szakemberek szakmai és lovas képzése, továbbképzése.
Az Egyesület célja a lovasok
versenyeztetése díjlovaglás és
díjugratás szakágakban.
Működésünket bevételeink,
valamint pályázatok és támogatók segítségével biztosítjuk.
Nagyon fontosnak tartjuk a
prevenciót, továbbá az egészséges és fogyatékos,
valamint hátrányos
helyzetű pácienseinket integráljuk.
Hatékony segítőtársunk a ló. Bámulatos látni, hogyan
köti össze és készteti
egymás segítésére a
gyermekeket a ló iránti szeretet.
A 2007-es év nagyon sok eseményt
hozott.
Pályázati pénzből sikerült
előteremteni az istálló tatarozásához szükséges anyagiakat, így küllemében is kezd
impozáns látványt nyújtani
a központ. Az INTERREG pályázaton nyert támogatás fedezte működésünket. Sajnos
ez 2008. februárjában véget
ér, így most fő feladatunk az,
hogy a működéshez szükséges
anyagi fedezetet előteremtsük.
Ezért támogatókat keresünk,
és örömmel fogadjuk az 1%-os
felajánlásokat is.
Elkészült a honlapunk! Szinte mindennap érezzük ennek
jótékony hatását, mivel egyre
többen érdeklődnek irántunk,
és így lehetőségünk van folyamatosan aktualizált információkkal ellátni látogatóinkat.
(www. unicornis97.hu) György
pál Zoltánné lovasterapeuta
által írt szakkönyv nagy sikert

aratott, így szükségessé vált egy
második kiadás.
Januárban került megrendezésre a lovasterápiás segítő
asszisztens képzés, melynek
keretein belül 14-en szerezték
meg a jogot arra, hogy lovasterapeuta mellett segítőként
dolgozhassanak.

A Lovasoktatói gyakorlati képzésen és vizsgán 8 fő szerzett jogosítványt lovaglás oktatására.
Februárban integrált lovas
farsangot szerveztünk, melyen
egészséges és sérült
lovasaink együtt mókázhattak, lovagolhattak jelmezben.
A lovasterapeuták
gyakorlati képzési
helye a balogunyomi
lovascentrum.
Minden évben nálunk töltik a gyakorlati idejüket a lovasterapeuta hallgatók.
Egész évben érkeznek
hozzánk, hogy mindennapi
munkánkba bekapcsolódva
sajátítsák el a lovasterápia gyakorlati tudnivalóit.
Májusban gyermeknapot rendeztünk, melyen egész napos
foglalkozásokkal, bemutatók-

kal és lovaglási lehetőséggel
vártuk a hozzánk látogatókat.
Örömünkre szolgál, hogy közel
200 gyermek gyermeknapját
tehettük emlékezetessé.
Rajtengedély vizsgát tett 4
nálunk tanuló lovas (Lendvai
Nóra, Stieber Anett, Dankovits
Dániel, Balázs Éva), így mostantól hivatalos versenyeken
is indulhatnak.
Lovasterápia hallgatóknak lovasvizsgára
felkészítő tábor zajlott
augusztusban.
Július hónapban, 1 hetes turnusokban rendeztünk nyári integrált lovas
táborokat. Táboraink
nagy népszerűségnek
örvendenek, közel 50
gyerek táborozott nálunk. Néhányan évek óta
visszajárnak hozzánk az ország
különböző pontjairól.
A f og l a l k o z á s o k k ö z ö t t i
időben elméleti és kézműves
foglalkozásokat szervezünk,

fontosnak tartjuk, hogy a lovas gyakorlati ismeretek megfelelő elméleti támogatást
kapjanak, valamint kihasználjuk az ilyen foglalkozások
közösségépítő és fejlesztő
erejét.

Az évben többször nyílt lehetőségünk külföldi kapcsolataink
ápolására, nemzetközi konferenciákon vettünk részt, és kilátogattunk Güssingbe, az osztrák
partnerünk lovardájába.
Szeptemberben Lovasterápiás
Konferenciát és lovasversenyt
rendeztünk Balogunyomban.
A konferencia a lovasterápia
hatásait, eredményeit vizsgálta, a lovasversenyen sérült és
egészséges lovasok teljesítményét nézhettük meg. Délelőtt
a fedett lovardában a sérült
lovasok díjlovagló versenyét,
délután gyermek ügyességi
versenyt, valamint díjugrató
versenyt tekinthettek meg az
érdeklődő nézők. A versenyen
az időjárás gyönyörű nyárias
idővel kényeztetett minket.
Fejes Márta díjlovasunk az
egész éves sikeres versenyzés
után a regionális díjlovagló döntőről egy 2. és egy 3. helyezéssel
tért haza. Az összesítésben,
2007-os eredményei alapján,
regionális II. helyezett lett.
Bakos Dóra ifjúsági válogatott
díjugrató versenyzőnk a Franciaországban rendezett Ifjúsági Európa
Bajnokságon sikeresen képviselte
hazánkat a válogatottal.
Egészséges és fogyatékos lovasaink egész évben szép eredményekkel, helyezésekkel tértek
haza a különböző helyi és regionális megmérettetésekről.
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik valamilyen
módon segítették
munkánkat!
2007. december
13-án 16 órától
óvodás és kisiskolás gyermekek részére rendeztünk
Évzáró Lovastorna Versenyt,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az INTERREG pályázat keretében az utolsó rendezvényünk a Lovasterápiás segítő
képzés 2008. januárban.
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December jeles napjai
a Rozmaring óvodában
Három kiemelkedő rendezvényünk volt
December 6-án délelőtt érkezett – mint
minden évben e napon – a jó öreg Mikulás.
A gyerekek izgatottan várták egész héten.
Készültek a rajzok, énekeltünk, verseket
tanultunk. Több mint 10 éve változatlan
szereposztású a Mikulás, ezért generációkat
ismer, számon tartja az ígéreteket, ismeri jól gyerekeinket.
Kedves, szeretetre méltó a jó
öreg, bátran szólt hát a dal,
a vers. Figyelmeztetésként
azért volt hat csomagon
vesszővirgács.

A gyerekek számára a szülők, felnőttek
lelki-szellemi készülődése, átélése, békéje a
minta. A gyerekekkel együtt énekelt dalok, az
együttmunkálkodás az összetartozás örömét
és biztonságát adja. Ez a nyugodt, bensőséges hangulatú együttlét, a közös készülődés
lehetővé teszi, hogy a gyerekek az ünnepnek
ne csak nézői, hanem létrehozói is legyenek.

A karácsony az az ünnepünk, amelynek tartalmát a
legmélyebben átéljük. Szorosan kötődik a természet

Üvegfestés, asztali dísz készítése,
pattogatott kukorica fűzés, ajándék
készítés volt az idei készülődés ajánlata. 14 család élt a lehetőséggel,
hogy együtt készülődhessünk.

ritmusához: télen a természet elcsendesedik, minden visszahúzódik, befelé fordul,
s a téli napforduló jelenti a napos órák
hosszának növekedésével a remény éledését, a fény győzelmét a sötétség felett, az
új élet születését.
A karácsony megünneplésének óvodánkban is nagy hagyományai vannak. Ezek
adják meg a külső keretet. Ezek a külső keretek sok-sok elvégzendő feladatot adnak:
a gyerekek verseket és karácsonyi dalokat
tanulnak, megismertetjük Jézus születése
történetével őket, ajándékokat készítenek
testvéreiknek, szüleiknek, karácsonyfa-díszeket barkácsolnak. Ennek a folyamatnak
fontos állomása volt a december 14-én,
pénteken délután megtartott családi adventi készülődés.
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A téli szünet előtti utolsó munkanap reggelére feldíszített karácsonyfa és alatta a sok-sok meglepetés,
új játék fogadta halk karácsonyi
muzsikával az ünneplőbe öltözött
óvodásokat. Áhítattal, tágra nyílt
szemmel, csendben ülték körül a csodaszép
fát, alig várták, hogy tízórai után körbeállva
elmondjuk a megtanult verseket, elénekeljük
a karácsonyi dalainkat és végre kézbe
vehessék az új játékokat. Képeink jól
illusztrálják az örömöt, amit ez a szép
délelőtt ajándékozott óvodásainknak.
Köszönet Németh
Ottónak, községünk
polgármesterének a
fáért, és az ajándékok egy részéért a
Szülői Munkaközösségnek.

TÚRMEZEI ERZSÉBET:
A harmadik
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.
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