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Békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog
új esztendőt kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
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Közös örömeink
Polgármesteri köszöntő

Kedves Toronyiak!

Már csak pár nap és véget 
ér az idei év. Képletesen 
fogalmazva bezárjuk azt 
a naplót, amit január első 
napjaiban megnyitottunk, 
hogy feljegyezzük benne, 
mi minden történik To-
ronyban, szeretett közsé-
günkben az Úr 2016. esz-
tendejében.

Optimistán nyitottuk meg januárban 
is az esztendő történéseinek naplóját, 
úgy is mondhatnám: derűvel és lelke-
sedéssel, ahogy a képviselő-testület-
től, polgármestertől és minden mun-
katársunktól az elvárható. És ez az 
optimizmus és tenni akarás jellemez-
te a munkánkat az év minden napján. 
Persze voltak és vannak nehézségek, 
nehezen megoldható problémák, 
akadtak gondok, amiket így vagy úgy, 
de meg kellett oldani. Szerencsére 
azonban voltak és vannak örömök és 
sikerek is szép számmal, amikre büsz-
kék lehetünk. Mi mindannyian, toro-
nyi lakosok.
Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a 
falu vezetésével megbízott személyek, 
a képviselő-testület tagjai, a polgár-
mester, az emberek ügyes-bajos dol-
gait intéző jegyzőség munkatársai, az 
intézményeink, köztük az óvoda, az 
iskola, a művelődési ház, az egészség-

ügyi szolgálat dolgozói, a civil szerve-
zeteink tagjai és önkéntesei, továbbá 
a közfoglalkoztatottak és a közmun-
kások is, egyszóval mindenki, akiket 
itt most nem tudok felsorolni, jobbító 
szándékkal tették a dolgukat a toronyi 
emberek, azaz mindannyiunk javára 
és örömére.  
Szerencsére sok mindent feljegyez-
hettünk abban a bizonyos 2016-os 
naplóban, ezek közül néhányat sze-
retnék kiemelni, elsősorban a meg-
nyert pályázati támogatásokra he-
lyezve a hangsúlyt. 20.000.000,-Ft 
értékben nyertünk támogatást a Fel-
sőőri és a Rohonczi utca járda felújí-
tására és az önkormányzati hivatal 
épületének szigetelésére, festésére. 
Továbbá 8.242.000,-Ft összeget kap-
tunk a belterületi utak felújítására.  
17.184.720,-Ft-ból valósulhatott meg 
az Egyedi Start Mintaprogram kere-
tében 15 fő közfoglalkoztatása, a kö-
zösségi kemence építése, tündérkert 
kialakítása, traktor, láncfűrész, bo-
zótvágó vásárlása. Fontos még meg-
említenem a 18.000.000,-Ft támoga-
tást, amelyet közfoglalkoztatási célra 
kaptunk. Végezetül, de nem utolsó 
sorban a könyvtár bútorzatának mo-
dernizálását, cseréjét 728.708,-Ft pá-
lyázati pénzből sikerült megvalósíta-
nunk.
Büszkék lehetünk arra, hogy 2016-
ban összességében több, mint 64 mil-
lió forint pályázati forráshoz jutott 
településünk.
Említhetném még a tűzifajuttatást a 
rászoruló családoknak, az óvoda, az 
iskola, a művelődési ház, az orvosi 

rendelő, tehát az intézmények zavar-
talan működését és mindazt, amivel 
kicsit is hozzájárultunk a toronyi em-
berek – gyerekek, fiatalok és időseb-
bek – életének jobbításához. Ez a mi 
dolgunk, ezért vállaltuk a szolgálatot, 
amiért ha kapunk, szívesen elfogad-
juk, de nem várunk el köszönetet.
Tisztelt Toronyiak!
A 2016-os naplót bezárjuk, és hama-
rosan megnyitjuk a következőt. Most 
is optimistán, derűvel és lelkesedéssel 
– ezt megígérhetem. Önöktől pedig 
azt kérem, segítsék a munkánkat öt-
letekkel, javaslatokkal, hogy egy év 
múlva ugyanígy számot adhassunk 
Torony, a toronyi emberek gyarapo-
dásáról, községünk és közösségünk 
fejlődéséről.

Mindehhez áldott kará-
csonyi ünnepeket és bol-
dog újévet kívánok minden 
munkatársam nevében:

Kovács György 
polgármester
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II. Toronyi  
Kenyérünnep

Több száz résztvevő, remek programok to-
ronyi fellépőkkel, komoly médiaérdeklődés

Komoly sajtóvisszhangot kapott a 
Toronyban augusztus 20-án máso-
dik alkalommal megrendezett, remek 
programokkal fűszerezett, több száz 
résztvevővel lezajlott kenyérünnep és 
roma kulturális fesztivál. Fényképek 
tucatjai tanúskodnak róla, hogy min-
denki nagyon jól érezte magát. Toronyi 
örömünnep címmel számolt be a tele-
pülés számára kiemelkedő eseményről 
a megyei napilap. Dr. Hende Csaba or-
szágyűlési képviselőnek a központi ün-
nepségen elmondott beszédéből idézve 
a cikkíró kiemeli: 2014 óta rendkívül 
sok örömteli hír jutott Toronynak is. 
Majd az eredményeket sorolva közli a 
képviselő bejelentését, miszerint újabb 
8 millió forintot sikerült elnyernie a 
falunak egy belügyminisztériumi pá-
lyázaton, amit a helyiek két utca felújí-
tására fordítanak.  Idén is sok és kiváló 
programmal várta az önkormányzat a 
toronyiakat és a meghívott vendégeket 
a kenyérünnepre, amely igazi örömün-
neppé vált a településen. Szinte minden 
helyi előadó lehetőséget kapott fellé-
pésre: korán reggel zenés ébresztővel 
kezdett a Boglya Népzenei Együttes, 
majd délután folytatódott a műsorka-
valkád a Szamóca Színházzal, a 20 éves 
Aranypatak Asszonykórussal, Romsics 
Lilivel és a Dabas Energy Dance Team 
toronyi Virgonc csapatának bemutató-
jával. Hajnalig pedig többek közt Stan-
di Pityu muzsikájára rophatták a jóked-
vű falunapozók. A kísérőprogramok 
közt is mindenki megtalálhatta a neki 
megfelelőt: délelőtt a kispályás fociku-
pán, déltől a főzőversenyen, a gyermek 
játszóeszközökön vagy este a jótékony-
sági tombolasorsoláson. A rendezvény-
ről készült fotógaléria megtekinthető a 
művelődési ház facebook oldalán.

Burkon László – Fazekas Gábor

Az augusztus 20-i kenyérünnep központi 
eseményén adta át Kovács György polgármes-
ter a „Toronyért” díjat Németh Jánosnénak 
és Gombás Józsefnek, míg az idén alapított 
„Jó tanuló-jó sportoló” kitüntetést Dálnoki 
Bence és Dévai Vanessza Ilona vehette át.

Torony község képviselő-testülete az 
idén Németh Jánosnénak és Gombás 
Józsefnek ítélte oda a „Toronyért” dí-
jat, amit nagyrabecsülése és tisztelete 
jeléül, több évtizedes, a településért 
lelkiismeretesen, áldozatos munkával 
teljesített szolgálatért adományoz.  
Németh Jánosné 1955. január 20-án 
született Egyházashollóson, de már 7 
évesen toronyi lakos lett. Általános is-
kolai tanulmányait is a toronyi iskola 
falai között végezte el. Az általános 
iskola befejezése után sikeresen elvé-
gezte a közgazdasági szakközépiskola 
számviteli tagozatát. A tanulmányai 
befejeztével a dolgos hétköznapok 
nagy részét Toronyban töltötte. 15 
évet az Aranypatak Agrárszövetke-
zetben, 11 évet a Savaria Takarék-
szövetkezet toronyi kirendeltségén. 
Munkája mellett nem feledkezett meg 
a közösségi munkáról sem. 1981-től a 
helyi Vöröskereszt szervezetben te-
vékenykedett. Aktivitását elismerve 
1994-ig a szervezet titkáraként vett 
részt a munkában. A közösségért való 
aktív tenni akarása bizonyítékaként 
alapító tagként részt vett az immáron 
20. évfordulóját idén ünneplő Arany-
patak Asszonykórus Egyesület létre-
hozásában. Az egyesület aktív tagja 
ma is. Elnökségi tagként kitartóan 
szervezi ma is a különböző fellépé-
seiket. 3 gyermeke nevelése mellett 
1994-2006-ig a község önkormány-
zatának munkáját képviselőként segí-
tette. 2014-ben, 40 évi munkaviszony 
után nyugdíjasként vállal - a családja 
szeretete mellett - további közösségi 
munkát.
Gombás József 1968. május 3-án 
született Szombathelyen. A toronyi 
általános iskolai tanulmányait befe-
jezve, 1985-ben cipőgyártó szakmun-
kás bizonyítványt szerzett. Tovább 
képezve magát sikeresen leérettségi-
zett. Először a Vas Megyei Bőripa-
ri Szövetkezetnél dolgozott. majd 
a Mark Cipőgyárban helyezkedett 
el. Ezek után 2006-tól a toronyi EC 

Kereskedelmi Vállalkozási Kft. meg-
becsült alkalmazottja. Sportszeretete 
már az általános iskolában is megmu-
tatkozott. Aktív résztvevője volt az is-
kolai sportéletnek. 1982-től 1996-ig a 
Toronyi Labdarúgó Egyesület igazolt 
játékosakén szurkolhattunk neki a fo-
cipályán. Aktív labdarúgó pályájának 
befejezése után - rövid kihagyással - a 
toronyi szabadidősport vezetőjeként 
átvette a tömegsport szakosztály irá-
nyítását. Vezetésével a szakosztály 
megyére szóló sikereket könyvelhe-
tett el a spartakiád versenyeken és 
más tömegsport rendezvényeken.
2006-tól edzőként irányítja labdarú-
gó-csapatunk munkáját. A csapat me-
gyei I. osztályba jutásakor előbb a ser-
dülő csapatot irányította, majd az ifjú-
sági csapat edzője lett. Mindezek mel-
lett szervezte a Bozsik Gyermekfoci 
Programot is. Másfél évig a felnőtt 
csapat vezetőedzőjeként tevékeny-
kedett. Munkássága elismeréseként 
megválasztották az egyesület elnöké-
nek, később helyettes elnökként segí-
tette az egyesületi munkát. Jelenleg a 
legnagyobb szakosztály, a labdarúgó 
szakosztály vezetője. Sporttevékeny-
ségét megyei és országos kitüntetés-
sel is elismerték. Az sporttevékeny-
sége mellett jutott idő a helyi tűzoltó 
egyesületben való aktív részvételére 
is. 1994-ban kötött házasságot. Két 
leánygyermekük született. Kimagasló 
tanulmányi eredményéért és sport-
teljesítményért, legfőképpen Torony 
község hírnevének öregbítéséért az 
idén alapított „Jó tanuló-jó sportoló” 
kitüntetést első alkalommal Dálnoki 
Bencének és Dévai Vanessza Iloná-
nak ítélte oda a képviselő-testület. ők 
láthatók a képen a kitüntetésükkel és 
Kovács Györg y polgármesterrel.

Burkon László

Kitüntetettek 2016-ban
Németh Jánosné és Gombás József,  Dálnoki Bence  
és Dévai Vanessza Ilona
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Az 1848-49-es, valamint az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseinek, már-
tírjainak és áldozatainak 
állít emléket Toronyban a 
művelődési ház előtti park-
ban az a kopjafa, amit az 
aradi vértanúk emléknap-
ján avattak és szenteltek fel. 

„A kopjafa ősi faragott szimbólumai 
az egyetemes erkölcsi értékek és az 
emberi szabadságvágy állandóságá-
nak jelképei” - fogalmazott avató be-
szédében Kovács Györg y polgármester, 
majd így folytatta: „A legalsó motí-
vum a természettel egységben létező 
ember veleszületett szabadságvágyát 
ábrázolja. A középen látható motívum 
a család szeretetének, szentségének 
egységét jelképezi. A kopjafa tetejére 
faragott lámpás pedig eszünkbe jut-
tatja Petőfi prófétai szavait: „Ha majd 
a szellem napvilága ragyog be minden 
ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy 
megálljunk, mert itt van már a Kána-
án.” A kopjafába vésett két évszám-
mal  - 1849. október 6., 1956. október 
23. - olyan történelmi eseményeknek 
állítottunk örök emléket, amelyek tra-
gikus végkifejletük ellenére is maguk-
ban hordozták a magot, az egyetemes 
emberi értékek utáni vágy magját. 
Egy emberségesebb új világ megszü-
letésének igaz hitét, ahol találkozik az 

Ünnepi műsor  
és koszorúzás

Ünnepi műsorral és koszorúzással emléke-
zett a toronyi községi és roma nemzetiségi 
önkormányzat, valamint az eg yházközség 
az 1956-os mag yar forradalom és szabad-
ságharc hatvanadik, illetve a köztársaság 
kikiáltásának huszonhetedik évfordulójára.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60., illetve a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 27. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepi megemlékezés 
a művelődési házban kezdődött. A 
műsorban a Gazdag Gyula Általános 
Iskola irodalmi színpada és énekkara 
közreműködött, valamint az intéz-
mény tanítója, Szenkovits Péter, aki az 
56-os terror áldozatává lett Török Ist-
ván életéről írt emlékversét szavalta el.
Kovács Györg y polgármester ünnepi 
beszédében hangsúlyozta: ma első-
sorban azok emléke előtt tisztelgünk, 
akik azért áldozták fel a karrierjüket, a 
szabadságukat, sőt az életüket is, hogy 
megteremtsenek egy szabad, függet-
len, demokratikus országot. Nem 
rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-ban ez 
nem sikerülhetett. Ám hatalmas ré-
szük volt abban, hogy ma, 2016-ban 
egy szabad, független, demokratikus 
Magyarországon élhetünk.
Az ünnepség után a résztvevők a mű-
velődési ház előtt nemrég felállított 
kopjafánál rótták le a kegyeletüket. 
A megemlékezés koszorúit Torony 
Község Önkormányzata nevében 
Kovács György polgármester és Hor-
váth Eszter jegyző, a Toronyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
Vidos László elnök, valamint a plébá-
nia részéről Dr. Perger Gyula püspöki 
referens, plébános helyezte el a kop-
jafánál.

Burkon László - Mátrai István

Evangéliumban hirdetett igazság az 
emberi jóságból eredő akarattal.”
Végezetül Tolsztoj szavait ajánlotta az 
ünnepségen résztvevők figyelmébe: 
„Fogjunk össze mind, akik szeretjük 
a jót, és legyen zászlónk a cselek-
vő erény!” A magyar történelem két 
meghatározó eseményének emléket 
állító, a toronyi önkormányzat meg-
bízásából és anyagi hozzájárulásával 
készült kopjafát - Lőrinczi Botond Lehel 
fafaragó alkotását - Dr. Perger Gyula 
plébános áldotta meg, szentelte fel. 
A megemlékezésen közreműködtek a 
toronyi Gazdag Gyula Általános Is-
kola énekkarának tagjai és színjátszói. 
Az ünnepség végén koszorúkat és 
mécseseket helyeztek el a művelődési 
ház előtti téren felállított kopjafánál, 
ami ezentúl az 1848-49-es és az 1956-
os ünnepi megemlékezések helyszíne 
lesz Toronyban.

 
Burkon László – Mátrai István

Kopjafa emlékeztet Toronyban  
1848-49 és 1956 hőseire, mártírjaira

Torony Község Önkormányzatának a hulladékégetésről 
és géphasználatról szóló önkormányzati rendelete
Szerdán és csütörtökön reggel 8 és este 8 óra között lehet elégetni a kerti hulladékot. 
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a szabály betartására, mivel ennek megsértése 
esetén (más napokon való égetés) a jegyző közigazgatási bírságot róhat ki. 

A településen tartózkodók nyugalma érdekében az önkormányzat szabályozza a zajos, illet-
ve zajkibocsájtással járó háztartási tevékenységek végzésének időpontját az alábbiak szerint:
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység – olyan zajhatással járó háztar-
táson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, például la-
kásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, motoros gép üzemeltetése, motorfűrész, fűnyíró 
használata, zenélés, zenehallgatás, stb. - munkanapokon és szombaton reggel 8 és este 8 óra 
között végezhető (vasárnap és munkaszüneti napokon ezen tevékenységek végzése tilos). 
Aki az e rendeletben meghatározott szabályokat megsérti, 5 ezertől 150 ezer forintig terje-
dő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérjük, fig yeljünk eg ymásra!
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Húszmilliós állami  
támogatás érkezik  
Toronyba
Pár forint híján húszmillió forint vissza nem térítendő 
központi költségvetési támogatást kap a toronyi önkor-
mányzat a Belügyminisztériumtól járdaépítésre és az ön-
kormányzati hivatal hőszigetelésére, illetve vakolására.
Az önkormányzat a fenti célokra az adósságkonszolidá-
cióban nem részesült települési önkormányzatok fejlesz-
téseinek támogatása jogcímen nyújtotta be a pályázatát, 
ami pozitív elbírálásban részesült.
A tervezett, várhatóan a tavasz folyamán megvalósuló 
járdaépítés a Felsőőri és a Rohonczi utca egyes szaka-
szait érinti a következő bontásban.
A Felsőőri utca déli oldalán az óvodától a panzióig ter-
jedő szakaszon, az északi oldalán pedig a József Attila 
utcától a Dozmat felőli faluvégig. A Rohonczi utcában a 
nyugati oldalon teljes hosszában.
A kapott összegből összesen tizennégy millió forint jut 
a járdaépítésre. A fennmaradó csaknem hatmillió fo-
rintból pedig megvalósulhat az önkormányzati hivatal 
hőszigetelése, vakolása, valamint az ereszcsatornák cse-
réje.

Burkon László

Miniszteri elismerő oklevéllel tüntette ki 
Pintér Sándor belügyminiszter Torony Kö-
zség Önkormányzatát a közfoglalkoztatási 
programok megvalósításában nyújtott ki-
emelkedő szakmai tevékenysége elismeré-
séül egyedüli Vas megyei településként.

A kitüntetést az önkormányzat nevében Kovács Györg y pol-
gármester vette át Budapesten, a Belügyminisztériumban 
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkártól. Az oklevél át-
adásán jelen volt a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 
részéről Pold Eszter, a toronyi közfoglalkoztatási programok 
felelőse, koordinátora. Az oklevélhez 5 millió forint köz-
ponti támogatás is társul, amely összeg a 2016-ban meg-
kezdett egyedi start mintaprogram folytatásához, tovább-
fejlesztéséhez használható fel a következő esztendőben.
2013-ban elindult Toronyban egy magas színvonalú, át-
lagon felüli közfoglalkoztatási rendszer működtetése. A 
célok között szerepelt a segélyezettek nagy százalékának 
a közfoglalkoztatásba való bevonása, a közfoglalkoztatási 
támogatások igénybevétele és a képzések elindítása. Ennek 
nyomán 2014-ben 55, 2015-ben 32, az idén pedig 28 to-
ronyi lakos vett részt a közfoglalkoztatásban. A „Megvál-
tozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és fog-
lalkoztatásának segítése” projekt keretében is két személyt 
foglalkoztattak. 
A közfoglalkoztatási programokhoz hozzátartoznak a kü-
lönféle képzések, amelyeknek - a környéken egyedülálló mó-
don - jelentős részét helyben tudták megvalósítani. A 120 
órás betanított zöldségtermesztő képzés az álláskeresőknek 
is lehetőséget biztosított a részvételre 2015-ben, amelyben 
16 személy vett részt. Targoncavezető OKJ-s szakmairány-
ban 18 fővel indult a képzés, őket a helyi Csercsics Faipari 
Kft. foglalkoztatta tovább és a munkaszerződések alapján 
mindenki el tudott helyezkedni. A betanított parkgondozó 
képzés a Vas Megyei Kormányhivatal szervezésében való-
sult meg. A mezőgazdasági munkás OKJ-s képzés pedig 
jelenleg. Az önkormányzata sikeresen pályázott az Egyedi 
Start Mintaprogramra. A projekt célja települési közösségi 
tér létrehozása, Tündérkert kialakítása. Megvalósult már a 
közösségi tér egy részének - egy kültéri kemencének és egy 
fedett térnek -a kiépítése, valamint egy másik helyszínen a 
Tündérkert területének kitisztítása, területrendezése.
Az Önkormányzat célja a jelenlegi magas színvonalú köz-
foglalkoztatási programok, képzések fenntartása, tovább-
fejlesztése, ezzel is a település biztosítani szeretné a közfog-
lalkoztatottak és családjaik létbiztonságát és megélhetését.

Burkon László

Miniszteri elismerő oklevél Toronynak 
a közfoglalkoztatásban elért eredményekért
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Százan ünnepeltek együtt 
Toronyban az idősek nap-
ján

Köszöntésre, közös ünneplésre hívta a toro-
nyi önkormányzat idősek napja alkalmából 
a település 236 hatvanöt évnél idősebb la-
kóját. A szépkorúak napján - a képviselő-
testület helyi rendelete értelmében - minden 
érintett időskori támogatásban is részesült. 

Október közepén rendezték meg To-
ronyban, a művelődési házban az idő-
sek napját. A meghívottak közül százan 
el is fogadták az önkormányzat meghí-
vását, és együtt ünnepeltek.
Kovács Györg y polgármester köszöntő-
jében kihangsúlyozta: szükségünk van 
az idős emberekre, hiszen a pihenés 
éveiben járók is részesei a mindennap-
jainknak bölcs tanácsaikkal, gyerme-
keink segítésével, unokáinkról történő 
gondoskodásukkal és féltő szeretetük-
kel, valamint szüntelen adakozásukkal. 
Részesei ők a jelenünknek irántunk ér-
zett féltő aggodalmaikkal, a munkasi-
kerek feletti közös örömeinkkel is. És 
szükség van az ilyen találkozásokra is 
- fogalmazott a település elöljárója -, 
amikor egy időre elfelejtődnek a gon-
dok, a bajok, és kicsit talán fényesebb is 
lesz mindannyiunk élete. Sütő Andrást 
idézve arra hívta fel a figyelmet: „Ön-
magát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött.” A gondolatmene-
tet folytatva reményét fejezte ki, hogy 
a jelenlévők közül senki se érzi magát 
feleslegesnek, hiszen - a maguk módján 
- az idősödő emberek is gazdagítják a 
családjainkat, a szűkebb és tágabb kör-
nyezetünket, mindannyiunk életét. És 
ezért is jár nekik a megbecsülés.
Az ünnepségen megjelent szépkorú-
aknak előbb a helyi óvodások, majd az 
iskolások adtak műsort, utána Meskó 
Krisztián népi komédiájának tapsolhat-
tak. Az est sztárvendégei, Csikó Teodóra 
Renáta és Takács Zoltán operett műsor-
ral örvendeztették meg a jelenlévőket. 
A vendéglátás után pedig a Rió-duó 
együttes zenéjére énekeltek, táncoltak a 
szépkorúak.
A képviselő-testület ebből az alka-
lomból - a helyi rendeletben foglaltak 
szerint - egyszeri 15 ezer forint értékű 
időskori támogatásban részesítette a 
település minden 65 év feletti lakóját. 
Akik ott voltak az idősek ünnepén, 
azok a helyszínen vehették át az önkor-
mányzat ajándékát, a többieknek ház-
hoz vitték a támogatást.

Burkon László

Földmunkákra, hótolásra is  
alkalmas a toronyi önkormány-
zat új traktora
Már traktora is van a toronyi önkormányzatnak, a számos funkcióra alkalmas, érvényes 
műszaki vizsgával rendelkező új erőgépet Kovács Györg y polgármester szeptember végén vette 
át. A beszerzést nag yjából fele részben pályázati pénzből fedezték.

A toronyi önkormányzat többféle célra nyert jelentős összegű támogatást a Bel-
ügyminisztérium Start mintaprogramja keretében. Ennek része például a köz-
foglalkoztatás kibővítése, a közösségi tér kialakítása, ezen belül a már elkészült 
pavilon és falukemence, valamint a tündérkert létrehozása.
A pályázatban szerepelt egy többféle funkcióra alkalmas traktor megvásárlása 
is, amire a központi támogatásból egymillió 320 ezer forintot irányoztak elő. 
Ehhez saját erőként nagyjából ugyanekkora összeget tett hozzá az önkormány-
zat, így sikerült megvásárolni a 2 millió 645 ezer forintba kerülő járművet.
Az erőgépet jól tudják hasznosítani a tündérkert kialakításánál a földmunkák 
elvégzésére, de természetesen más közösségi feladatokra is, köztük hóeltaka-
rításra, ugyanis a járművet tolólapáttal felszerelve vette át a polgármester. A 
pályázatban egyébként üzemanyagra szánt összeg is szerepel csaknem 150 ezer 
forint értékben, tehát az önkormányzat részéről egy ideig nem kerül pénzbe a 
traktor üzemeltetése se.

Burkon László
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Óvodánkba idén szeptembertől új 
kiscsoportosok érkeztek. A beszokta-
tási folyamat alatt a célunk, hogy az új, 
ismeretlen környezetet a kicsik megis-
merjék, megszokják, a szabályokat el-
sajátítsák és a többi gyermek közé be-
illeszkedjenek. Ezért az első félévben 
óvodán kívüli programjaink inkább a 
nagycsoportosok köré szerveződtek, 
akikkel részt vettünk olyan községi 
rendezvényeken, mint a kopjafaavatás 
és az október 23-i ünnepély.
Az óvodában a gyermekek számá-
ra külön foglakozásokat biztosítunk 
igény szerint:

- logopédiai foglalkozás, a nyelvi ne-
hézségekkel küzdő gyermekek részére
- tánc igény szerint
- hittan a nagycsoportosoknak, szin-
tén igény szerint
- ovis foci, a labdajátékok iránt kedvet 
érző óvodások számára.
Az ősz folyamán ellátogattunk a mű-
velődési házban megrendezett dísz-
madár bemutatóra, valamint Sében 
megtekintettük a vasútmodell kiál-
lítást is. „Gombaerdő, gombavilág” 
címmel hirdetett rajzversenyt a szom-
bathelyi Paragvári Utcai Általános Is-
kola, melyen két óvodásunk is sikerrel 
szerepelt. Földes Botond (Ágacska cso-
port) és Pungor Bulcsú (Katica csoport) 
külön díjat nyertek alkotásaikkal. 
Óvodánk nagycsoportosaival az idei 
idősek napján vásározó népi játékok-
kal, dalos játékokkal, versekkel kö-
szöntöttük a falu szépkorú lakosait, 
nagy sikerrel. Részt vettünk Csider 
Sándor interaktív mese délelőttjén, 
melyben a gyerekek betekinthettek a 
mesék világába, belebújhattak a me-
sehősök bőrébe, és megvalósíthatták 
elképzeléseiket, ötleteiket.

November hónapban látogatást tet-
tünk a leendő elsősökkel a helyi Gaz-
dag Gyula Általános Iskola első osztá-
lyában. Részt vehettünk egy tanórán, 
melynek első felében a mostani elsős 

tanító néni 
mutatta be a 
gyerekekkel, 
hogy már 
milyen ügye-
sen tudnak 
olvasni, szá-
molni; majd 
az óra máso-
dik felében a 
leendő elsős 
tanító néni 

mutatkozott be a gyerekeknek mesé-
léssel, a gyermekek foglalkoztatásával 
egybekötve. Ajándékba „varázsceru-
zát” is kaptak, melyet haza is vihettek.

Őszi tevékenységeink:
Sétáink során leveleket, terméseket 
gyűjtöttünk, melyeket felhasználtunk 
munkáinkhoz, pl. levélképeket készí-
tettünk. A gyerekek örömmel hoztak 
tököt, melyekből töklámpásokat fa-
ragtunk, mécseseket tettünk bele, az 
elkészült műveket pedig kiállítottuk 
csoportszobánk ablakaiban.
Megemlékeztünk Szent Mártonról, 
melyre libás versekkel, énekekkel, 
mondókákkal készültünk, libás szí-
nezőket színeztünk, és eljátszottuk 
Szent Márton történetét. Lampiono-
kat is készítettünk, melyekkel a gye-
rekek nagy örömére felvonultunk a 
faluban. Mikulás is megérkezett az 
oviba, akinek verses, énekes műsorral 
kedveskedtünk, a gyerekek rajzokat 
készítettek, amit postán fel is adtunk 
a Télapónak.

Sitkei Eszter 
óvodapedagógus

Tizennégy első osz-
tályos a toronyi Gaz-
dag Gyula Általános 
Iskolában
Tizennég y elsős kezdte meg a tanulmányait 
szeptember elsején a toronyi Gazdag Gyu-
la Általános Iskolában. Számukra ismer-
kedéssel teltek az első napok, de láthatóan 
hamar megbarátkoztak eg ymással, a tanító 
nénivel, az új környezettel.

Kedves színfoltja volt a sportcsarnok-
ban megtartott ünnepélyes tanévnyi-
tónak, ahogy a nyolcadik osztályosok 
bevezették a terembe az elsősöket. A 
Himnusz eléneklése után két harma-
dik osztályos, Csizmazia Fanni és Né-
meth Doroti őszi dalával vette kezdetét 
a műsor. Fülöp István iskolaigazgató 
megnyitóját követően Nag y Bianka 
szavalta el Dankó László: Elsős le-
szek című versét, majd az ötödikes 
Róka Andrea és a nyolcadikos Fehér 
Virág énekelt. Verssel fejeződött be a 
program, Osváth Erzsébet: Első osz-
tályosok című művét Nag y Dorina tol-
mácsolásában hallgatta meg a diákse-
reg. Az ünnepség a Szózat hangjaival 
ért véget.
És akkor álljon itt a névsor, ők azok, 
akik a 2016/2017-es tanévben meg-
kezdték a tanulmányaikat a toronyi 
Gazdag Gyula Általános Iskola első 
osztályában:

Barki Milán, Huber Liliána Petra, 
Iványi Dominik, Káldy Zádor, La-
katos Brendon Ernő, 
Mátrai Levente, Milisits Liliána, 
Nagy Bianka Jázmin, Nagy Orso-
lya, Németh Gergő, 
Polczer Laura, Tancsics Dóra, Var-
ga Virág és Zsoldos Tibor Dávid.

Mátrai István

Csicsergő Óvoda 
eseményei
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Jó hangulatban, 
jó célért báloztak 
a pedagógusok 
és a szülők

Megtartották a Gazdag Gyula Általá-
nos Iskola Szülői Közösségének hag yo-
mányos, jótékony célú bálját október vé-
gén a Torony Vendéglőben. Az idei jeg y-
eladási versenyt a második osztály nyerte.

Ismét együtt báloztak a toronyi ál-
talános iskola pedagógusai és az is-
kolába járó diákok szülei, az immár 
évek óta rendszeres vigadalmat a 
Torony Vendéglőben tartották.
A megjelenteket Romsics Attiláné, a 
Szülői Közösség vezetője köszön-
tötte az este nyolc órakor kezdődő 
rendezvényen. A vacsora után kez-
detét vette a bál, a jó hangulatról 
és a talpalávalóról a Duó Dancing 
zenekar gondoskodott.
Az éjfélkor kezdődött tombola-
sorsolást mintegy hetven bálozó 
vendég izgulta végig. A szervezők 
a tombola bevételét jótékony cél-
ra, az iskola tanulóira fordítják. 
Bevett gyakorlat, hogy jegyeladási 
versenyt hirdetnek az intézmény 
osztályközösségei között, ezzel is 
ösztönözve a szülők aktivitását. 
Az idei verseny győztese a második 
osztály lett.
A szervezők ezúton is köszönik a 
támogatást elsősorban a szülők-
nek, továbbá Torony és Bucsu kö-
zségi önkormányzatainak, a civil 
szervezeteknek, az egyházközségi 
tanácsadó testületnek, valamint a 
helyi és a környező települések vál-
lalkozóinak. Külön köszönet illeti a 
rendezvénynek immár sokadik éve 
helyet adó Torony Vendéglő mun-
katársait.

Burkon László - Fazekas Gábor

Óvodások látogatása
November 23-án ellátogattak isko-
lánkba a toronyi nagycsoportos óvo-
dások. Rendhagyó tanóra keretében 
betekintést nyerhettek az iskolai élet 
rejtelmeibe.
Kipróbálhatták, hogy szeptembertől 
milyen érzés lesz beülni az iskolapad-
ba és megismerkedhettek a leendő 
tanító nénijükkel is. A foglalkozás 
végén kölcsönösen megajándékozták 
egymást az ovisok és a már iskolások.

Az alsó tagozatosok kosárlabda meg yei 
döntőit Szombathelyen, illetve Toronyban 
rendezték, ahol iskolánk, Bingerné Sőre 
Csilla kis csapatai nag yon szép eredménye-
ket értek el. 

Dobd a kosárra 1-2. osztály: Megyei döntő 
2016. ősz (10 csapat részvételével):

1.Somogyi Béla Ált. isk. Körmend
2.Gazdag Gyula Ált. isk. Torony
3.Zrinyi Ilona Ált. isk. Szombathely

Dobd a kosárra 3-4. osztály: Megyei dön-
tő 2016. ősz (4 csapat részvételével):
 
1.Oladi Ált. isk.  Szombathely 
2.Gazdag Gyula Ált. isk. Torony
3.Somogyi Béla Ált. isk. Körmend 

2016. őszi városkörnyéki labdajátékok 
végeredményei:

Labdarúgás: I - II. korcsoport:
Végeredmény: 1. Torony 
  2. Gyöngyösfalu 
  3. Gencsapáti  
Labdarúgás: III. korcsoport
Végeredmény: 1. Felsőcsatár  
  2. Gencsapáti  
  3. Torony  
Labdarúgás: IV. korcsoport 
Végeredmény: 1. Vasszécseny 
  2. Szentpéterfa 
  3. Vát
  4. Torony 
Kézilabda: III. korcsoport: Vasszécseny
Végeredmény: 1. Vasszécseny 5 pont 
 2. Torony 5 pont 
 3. Felsőcsatár 2 pont 
Kézilabda: IV. korcsoport: Torony
Végeredmény: 1. Felsőcsatár 6 pont
 2. Torony 6 pont 
 3. Vasszécseny 4 pont

Fülöp István 
igaz gató

Megjött a Mikulás
December 6-án ellátogatott az iskolába a Mikulás és két ijesztő kinézetű, de 
kedves segítője. A gyerekek meghallgatták a Mikulás intelmeit, majd egy szép 
dallal kedveskedtek neki. Ezután a krampuszok csokoládét és szaloncukrot 
tartalmazó csomagot adtak át az osztályoknak. Sajnos vendégeinkre még sok 
gyermek várt, így hosszabb időt nem tudtak velünk tölteni, de megígérték, 
hogy jövőre ismét eljönnek hozzánk.
December 7-én, szerdán került megrendezésre a hagyományos Mikulás-kupa. 
Két korosztályban öt csapat mérhette össze labdarúgásban az erejét, ügyessé-
gét, gyorsaságát. A csapatokat osztálytársak, iskolatársak bíztatták a lelátóról. 
Az alsó tagozatban a 4. osztály, felsőben a 7. osztály diadalmaskodott.

Iskolai sporteredmények
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Csillogtak a csilla-
gok a negyedik toro-
nyi kórustalálkozón
Neg yedik alkalommal rendezett kórusta-
lálkozót október elején a toronyi művelődési 
házban a fennállásának huszadik évfor-
dulóját idén ünneplő Toronyi Aranypatak 
Asszonykórus Eg yesület. A házigazdákon 
kívül öt vendégkórus örvendeztette meg a 
műsorával az érdeklődőket.

Immár kijelenthetjük: hagyománya 
van Toronyban a kórustalálkozóknak, 
hiszen az idén már negyedik alka-
lommal szervezték meg a települé-
sen - tegyük hozzá, nagy sikerrel - a 
környékbeli dalosok seregszemléjét. 
A vendégkórusok - a vasszécseny-ta-
nakajdi Rozmaring Asszonykórus, a 
Perenyei Férfi Népdalkör, a táplán-
szentkereszti Tápláni Gyöngyvirág 
Dalkör, a Vassurányért Kulturális 
Egyesület Dalköre és a szombathelyi 
Petőfi telep Szív-hang Énekegyüttese 
- ismerősként érkezett a toronyi mű-
velődési házba, ahol a korábbi évek-
ben is felléptek. Nem mulasztották el 
köszönteni dalos társaikat, a vendég-
látó Toronyi Aranypatak Asszonykó-
rus Egyesület dalnokait, akik éppen 
húsz évvel ezelőtt határozták el az 
együttes megalakítását, és azóta is tö-
retlenül munkálkodnak a népdalok, a 
népzene népszerűsítésén a faluban és 
annak határain túl is.
Kovács Györg y polgármester is meleg 
szavakkal köszöntötte a jubiláns kó-
rust és a vendégeket, majd kezdetét 
vette a vidám dalos ünnep. A fellé-
pők sorban mutatták be legújabb és 
legnépszerűbb dalaikat, majd egy-egy 
emlékszalagot kötöttek a „nótafára”, 
örökül hagyva az utódok számára is 
ennek a nagyszerű dalos ünnepnek 
a hírét, az üzenetét. A rendezvény 
mottója a kezdetektől és az idén is: 
Csillagok, csillagok... És igen: ezúttal 
is ragyogtak a csillagok a toronyi mű-
velődési ház színpadán, és ragyogtak 
az arcok is: az örömtől, a meghatott-
ságtól, az együtt éneklés felemelő ér-
zésétől.
A helybeliek a műsor után meg is ven-
dégelték a társkórusok tagjait, így a 
dalosok estébe nyúlóan felejthetetlen 
órákat töltöttek együtt. És már ter-
vezgették is, hogy jövőre, a jubileumi 
ötödik toronyi kórustalálkozón újra 
együtt énekelnek.

Burkon László

Telt ház előtt bemutatott fergeteges műsorral, 
tapsviharban ünnepelte alapításának hu-
szadik évfordulóját a Toronyi Aranypatak 
Asszonykórus novemberben a művelődési 
házban. Az ünnepi torta persze nem húsz 
szeletes volt.

A Boglya zenekar adta meg a délután 
alaphangját és hangulatát: népszerű 
nótákkal köszöntötték a jubileumi 
eseményre érkező kórustagokat, a 
családtagjaikat és a vendégeket. Az-
tán az asszonykórus vezetője, Borsos 
Péterné összegezte az elmúlt húsz év 
történéseit.
1996-ban vetődött fel, hogy más fal-
vakhoz hasonlóan Toronyban is jó 
volna kórust alakítani. A gondolatot 
tett követte, és tizenhét énekelni sze-
rető asszonnyal hamarosan megala-
kult a kórus. A községi önkormány-
zattól és az akkori polgármestertől 
azonnal támogatást kaptak, ami azóta 
is folyamatos.
Az alapító tagok közül nincs már 
mindenki közöttük, de hála a gon-
dos utánpótlás keresésnek, jelenleg 
is tizennégy plusz egy tagot számlál 
a kórus. A plusz egy a harmonikás, 
Szakály László.
2005 óta hivatalosan bejegyzett egye-
sületként működnek. Próbatermük 
és fellépésük színhelye a művelődési 

ház. Az asszonykórus célja a zenei ha-
gyományok, népszokások felkutatása, 
megőrzése és továbbadása.
A kórus fejlődése szempontjából na-
gyon fontos volt a más csoportokkal 
való találkozás, a tapasztalatgyűjtés. 
Az évek során több helyre is eljutot-

tak, számos kör-
nyékbeli települé-
sen léptek fel, hogy 
sikert sikerre hal-
mozva öregbítsék a 
település és a kórus 
hírnevét. Rendsze-
res közreműködői 
a helyi rendezvé-
nyeknek, ünnepsé-
geknek is.
Fennállásuk tize-
dik évfordulóján az 
önkormányzat To-
ronyért Emlékpla-
kettel tüntette ki a 
kórust.
A folyamatos ön-

kormányzati támogatás mellett a helyi 
vállalkozóktól is több ízben kaptak 
anyagi segítséget, valamint pályáza-
ton is sikerrel szerepeltek. A befolyt 
összeget a jelmeztár bővítésére és kü-
lönböző kórustalálkozók költségeinek 
fedezetére fordítják.
Eddig már négy egymást követő év-
ben rendeztek kórustalálkozót To-
ronyban „Csillagok, csillagok”… 
címmel.
A jubileumra összeállított több mint 
két órás műsor - amit Joó Imre konfe-
rált nagy-nagy empátiával és hozzáér-
téssel - felölelte a kórus szinte teljes 
repertoárját, nem nélkülözve a humo-
ros elemeket se, amiért nagyon hálás 
volt a közönség. Többször is tapsvi-
har tört ki a teremben. Aztán követ-
kezett az ajándékozás - jó volt adni és 
kapni, amiből nem maradhatott ki az 
önkormányzat részéről Kovács Györg y 
polgármester, továbbá a kórus szá-
mos támogatója. Végül felszeletelték 
az ünnepre készített hatalmas tortát.

Burkon László

Fergeteges műsorral ünnepelt 
az idén 20 éves asszonykórus
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Átvette a polgármestertől a toronyi 
Gazdag Gyula Általános Iskola alapít-
ványának képviselője a kenyérünne-
pen lebonyolított tombolaárusításból 
befolyt több mint 
180 ezer forintot, 
amit a diákok sza-
badidős tevékeny-
ségére fordítanak.
Tombolasorsolást 
is hirdetett, illetve 
szervezett a helyi 
művelődési ház 
közreműködésé-
vel az augusztusi 
kenyérünnepre a 
toronyi községi, 
illetve roma nemzetiségi önkormány-
zat. A kisorsolt ajándéktárgyakat ma-
gánszemélyek, családok, helyi vállal-
kozások és civil szervezetek ajánlot-
ták fel - mégpedig nagy számban. A 
fődíj egy 70 ezer forint értékű LED 
televízió készülék volt, amit a két ön-
kormányzat ajánlott fel a nemes célra, 
mégpedig az iskola alapítványának, 
végső soron a diákoknak a javára.

Sporteg yesületünk felemás évet zárt 2016-
ban. Januárban átalakult, jelentősen 
meg fiatalodott az elnökség, új alapszabály 
is elfogadásra került. Működésünkhöz a 
legnag yobb segítséget az Önkormányzat 
biztosította. 

Az anyagiakon kívül a rendszeres fű-
nyírózás, pályaöntözés, a Haladástól 
szerzett műanyag székek felszerelése, 
a kisbusz biztosítása a polgármester 
és a képviselő testület hathatós se-
gítségével valósult meg. TAO pályá-
zaton is nyert sportkörünk 1,2 millió 
forintot, amelyhez a támogatást az 
E+C KFT, a Pannon Export Kft, a 
Membránplast KFT és a Bürü KFT 
utalta. Hálás köszönet nekik! Két 
szakosztályunk közül a sakk lebonyo-
lította a szokásos községi versenyeket, 
részt vett különböző tornákon. Lab-
darúgó szakosztályunk ezer gonddal 
küszködött. A felnőtt csapat mellett 
az U-19 –es csapat indítása nagy fel-
adatot jelentett létszámgondok miatt. 

Kitüntetést kapott Horváth 
Gáborné, a toronyi plébá-
niai karitász önkéntese

Rangos kitüntetéssel ismerték el Horváth 
Gáborné toronyi lakos, a helyi plébániai 
karitász önkéntesének kiemelkedő és áldo-
zatos munkáját az eg yházmeg yei karitász 
jubileumi ünnepségén - jelentette be templomi 
hirdetésében Dr. Perger Gyula plébános.

Kettős jubileumot ünnepel az idén a 
Magyar Katolikus Karitász, az egyház 
hivatalos segélyszervezete. Nyolcvan-
öt éve alapították, majd huszonöt éve 
alakították újra a szervezetet. Ebből 
az alkalomból hálaadó szentmisét és 
kitüntetés átadó ünnepséget tartott 
az egyházmegyei karitász Szombat-
helyen, a szőllősi ( Jézus Szíve) temp-
lomban.
A szertartást Dr. Veres András volt 
szombathelyi, jelenlegi győri megyés 
püspök celebrálta. A szentmise végén 
adták át az elismeréseket azoknak, 
akik kiemelkedő önkéntes munkát 
végeznek a karitász kötelékében, illet-
ve szervezeti keretei között.
A tizennégy kitüntetett között ott 
volt Horváth Gáborné is, a toronyi 
plébániai karitász önkéntese, aki ki-
emelkedő és áldozatos munkájáért 
kapta meg a rangos kitüntetést, amit 
a püspök atya, valamint Császár István, 
egyházmegyei kormányzó és Tuczainé 
Régvári Marietta, az egyházmegyei ka-
ritász igazgatója adott át.

Burkon László

A tombolajegyeket az ünnepséghez 
szervezett kísérő programok idején 
lehetett megvásárolni. A kezdeménye-
zés kedvező fogadtatásra talált, amit 

az is bizonyít, hogy 
összesen 181 ezer 
400 forint gyűlt 
össze. A pénzt Ko-
vács Györg y polgár-
mester adta át az 
1998-ban létrejött 
Aranypatak Kul-
turális Alapítvány 
kuratóriumi elnö-
kének, Kissné Kovács 
Ilonának - ez lát-
ható képünkön. A 

pénzt az alapítvány céljainak megfe-
lelően az iskolás gyerekek szabadidős 
tevékenységére fordítják.
Az alapítvány, illetve a két önkor-
mányzat vezetői köszönetüket fejez-
ték ki mindenkinek, aki az akció sike-
réhez bármilyen módon hozzájárult.

Burkon László

(Tavaly még U-21 kellett). Hiába iga-
zoltunk a télen 8 játékost, betegségek, 
munkahelyi elfoglaltság, kiállítások 
nehezítették a két edző munkáját. 
Az U-19-es fiatalok 8. helyezése elfo-
gadható, a felnőttek 14. helye viszont 
csalódás. Ezért- közös megegyezéssel 
-  elváltak útjaink Stieber József edzőtől. 
Pótlása folyamatban van.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a 
gyenge szereplés nem csak az edző 
hibája volt, hanem a játékosok fele-
lőssége is. A toronyi focisták számára 
ezen a szinten minden biztosítva van, 
csak becsületes, szorgalmas hozzáál-
lás kell és lesznek eredmények. Remé-
lem a télen „kitisztulnak” a fejek és az 
új edzővel jobb szereplés jön. 
Ennek reményében  minden támoga-
tónknak, sportolónknak, szurkolónk-
nak jó egészséget és eredményekben 
gazdag új évet kívánok az elnökség 
nevében.

Joó Imre 
sportköri elnök

Eredmények és kudarcok kísérték a Toronyi 
KSK 2016. éves tevékenységét

Már az iskola alapítványánál van 
a tombolából befolyt 180 ezer forint

Miserendi hírek:
December 24-én 
Jézuska váró szentmise 
16.00 órától.

December 31-én 
szentmise 17.00 órától.
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Fatimai körmenet
A toronyi egyházközségben szeptember 12-én, hétfőn Szűz Mária névnapján, 
Torony község szentségimádási napján a hívek együtt imádkoztak szeretteikért, 
egyházközségükért és magyar hazánk lelki megújulásáért. A szentségimádás 
másnap kedden 18: 30- kor folytatódott a templomkertben lévő lourdesi bar-
lang előtt. Ezt követően Dr. Perger Gyula plébános, püspöki referens meghí-
vásának eleget téve, a szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott Hancz 
G. Tamás premontrei szerzetes a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 
igazgatóhelyettese. A szentmise után, gyertyákkal kivilágított és virágokkal dí-
szített házablakok előtt elhaladva, meghitt hangulatú fatimai körmenettel feje-
ződött be az egyházi rendezvény.

Mátrai István

Tartalmas és szép kiránduláson vettünk 
részt 2016. november 26-án, szombaton. 
Plébánosunk, Dr. Perger Gyula atya veze-
tésével a négy falu: Bucsu, Dozmat, Sé és 
Torony lakói közül jónéhányan két autó-
busszal utaztunk Budapestre. 

Úti célunk a Budapesti Operettszín-
ház Marica grófnő című előadásának 
megtekintése volt. Immár másodszor 
utaztunk az idei évben az Operett-
színházba, tavasszal a Csárdáskirály-
nő előadást tekintettük meg. Indulás-
kor együtt kértük Isten segítségét és 
áldását utunkra és itthon maradt sze-
retteinkre is. Utána az atya által ho-
zott vidám régi filmmel: A kölcsön-
kért kastéllyal (1937.) hangolódtunk 
rá a délutáni operettre… A filmvetí-
tés után Gyula atya a budai várról és 

a Mátyás templomról tartott nekünk 
részletes ismertetést, ugyanis még 
előadás előtt megtekintettük ezeket 
a látványosságokat. Örömmel sétál-
tunk a Várnegyedben, majd bemen-
tünk a Mátyás templomba, melynek 
a felújítása nemrégen fejeződött be. 
Ezt követően rövid autóbuszos vá-

Ádventi koncert a toronyi 
plébánia falvaiban

December 10-11-ei, örömvasárnapi hétvégén 
a bucsui, a dozmati, a séi és a toronyi hívek 
a szentmise keretében népszerű operaéneke-
ket hallgathattak. 

Dr. Perger Gyula plébános atya köszön-
tötte az előadóművészeket. Kardos 
Évát, aki a zongora kíséretet adta. Éva 
a Bartók Béla Zeneiskolában tanít, és 
növendékei az országos versenyen fo-
lyamatosan első díjakat nyernek. Két-
gyermekes édesanya, családjával To-
ronyban lakik. Valamint Czikora István 
Lászlót, aki operaénekesi mesterdiplo-
mával rendelkezik. Útjaik Gyula atyá-
val az Egyházmegyei Kollégiumban 
már kereszteződtek. Az ifjú növendék 
prefektusaként mindig tudta, hogy a 
kollégiumban van, hallván, hogy ská-
lázik, vagy énekel. A plébánia meghí-
vására az előadóművészek a követke-
ző operadallamokat szólaltatták meg:   
Händel Xertes Ombra mai, Cacci-
ni Ave Maria, Mozart Ave Verum, 
J. Brams Wiegenlied, C. Frank Pa-
nis Angelicus, Adeste Fidelis, Stille 
Nacht, Wolf Péter Ave Maria, Néger 
Spirituálé a békéért.
Az előadás, amelybe a közönség is be-
kapcsolódhatott, nagy sikert aratott a 
hívek körében. 

Mag yar Ákos

Vidámság és áhítat 
A toronyi plébánia hívei Budapesten

rosnézésen vettünk részt Gyula atya 
idegenvezetésével… Bemutatott több 
régi történelmi- és műemléképületet, 
majd a Hősök Tere felé vettük utun-
kat. A Budapesti Operettszínházba a 
délután háromkor kezdődő előadás-
ra mentünk, amely akár a többi: telt 
házat vonzott. Kálmán Imre egyik 
legtöbbet játszott operettjét, a Ma-
rica grófnőt (1924.) néztük meg, de 
„felújítva”, mellyel a társulat nagy 
sikert aratva járja a világot. A pazar 
szereposztás lenyűgöző volt, főképp 
Dolhai Attila csodálatos énekhangja 
és a fiatal Kerényi Miklós Máté fergete-
ges táncai partnerével Szendy Szilvivel. 
Hazafelé, a beköszöntő adventre gon-
dolva – plébánosunk Charles Dickens 
Karácsonyi ének című regényéből ké-
szült filmet vetítette le számunkra. A 
szórakoztató operett-előadás mellett 
volt tehát részünk elcsendesedésben, 
ünnepi ráhangolódásban is – mind-
ezért szeretett plébánosunkat, Gyula 
atyát illeti szívből jövő köszönetünk.

Vörösné Adler Erika
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Gyula atyával kezdő-
dött az „Életutak” 
beszélgetéssorozat
„Életutak” pódiumbeszélgetés sorozatunk első állo-
másaként, a sokak által kedvelt Dr. Perger Gyula püspöki 
referens, plébános úrral találkozhattak az érdeklődők 
október 21-én este a művelődési házban. A bensőséges, 
jó hangulatú találkozón vendégünk mesélt életéről, hi-
vatásáról és céljairól. Márai Sándorral együtt vallotta: 
„az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az 
emberek ügye felé fordulunk. Ember vagy, tehát em-
ber módra az emberek között kell élned. Ember módra 
élsz, ha igazságosan élsz.” 
Szavai időszerű üzenetet hordoznak mindannyiunk 
számára.

Mátrai István

Köszönet a toronyi Mersics Györg ynek az Ocho Macho 
zenekar dobosának, hogy Kovács Györg y polgármester 
meghívását elfogadta és az együttes tagjaival szemé-
lyesen találkozhattak november 18-án a művelődési 
házban összegyűlt érdeklődők az „Életutak” beszél-
getéssorozat második állomásán. A baráti hangulatú 
beszélgetésen különféle történeteket osztottak meg 
velünk és video bejátszásokat láthattunk a koncertje-
ikről. A találkozó végén mindenki kapott egy dedikált 
fényképet, majd több közös fotót is készítettünk. Az 
Ocho Macho együttes megjelent tagjait kiváló emberi 
oldalukról ismerhettük meg, mert ugyanolyan alázattal 
viszonyultak ehhez a kis létszámú közösséghez, mint 
amilyen alázattal és profizmussal lépnek fel több ezres 
tömeg előtt.

Mátrai István

É L E T U T A K

Toronyba látogatott az Ocho Macho 

  Művelődési Ház   Könyvtár

Hétfő  13.00 - 21.00    -
Kedd  13.00 - 21.00   15.00 - 18.00
Szerda 13.00 - 21.00    -
Csütörtök 13.00 - 21.00   17.00 - 20.00
Péntek 13.00 - 21.00                -
Szombat igény szerint   -
Vasárnap igény szerint   -+36 30/207-68-03

muvelodesihaz@toronynet.hu A könyvtár a művelődési ház nyitvatartási ideje alatt is használható!

Nyitvatartás
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Ősszel is Matula 
Természetbarát Tábor

2016 novemberében az őszi iskolai 
szünetben ismét megtelt a művelődési 
ház hangos gyermekzsivajjal. A há-
rom napos napközis tábor tematikája 
elsősorban a védett madarak világá-
nak megismerésére fókuszált. Az első 
bemelegítő napon szabadfoglalkozást 
tartottunk a nagyteremben. Többek 
között lehetet táncolni, biliárdozni és 
asztali focizni. A második napon ellá-
togattunk a Vas Megyei Madárgyűrű-
ző Központba, ahol csodálatos termé-
szeti környezetben tanulhatták meg a 
gyerekek a madárgyűrűzés fortélyait. 
Harmadik napon elkészítettük a Ma-
tula sárkányt, amit, ha eljön az ideje 
röptetni fogunk. A táborról készült 
fotókat az érdeklődők a művelődési 
ház facebook oldalán tekinthetik meg.

Mátrai István

Nagysikerű interaktív előadással lep-
te meg a gyermekeket december 3-án 
délután a toronyi Szamóca Színház 
két bohóca, Csiperke és Csuporka 
(Fazekas Gábor és Kozma Jucus) a toro-
nyi művelődési házban. Teltházas né-
zőtér előtt a gyermekek végig druk-
kolhattak, tapsolhattak a színpadi 
ügyességi játékokban fellépő társaik-
nak. Majd mindenki örömére hűséges 
krampuszának kíséretében megérke-
zett a Mikulás.

Kézműves játszóházzal 
hangolódtak a toronyi gye-
rekek a közelgő ünnepre

Az idén két alkalommal is elkészít-
hették a toronyi gyermekek az adventi 
és karácsonyi ajándékaikat, díszeiket 
a művelődési házban megrendezett 
kézműves foglalkozásokon. Bartus 
Adrienn irányításával különösen szép 
tárgyak formálódtak az apró kezek 
között. A kisebbek és nagyobbak nagy 
örömmel mutatták meg a fényképező-
gép előtt az elkészült alkotásaikat. 

Mátrai István

Minden gyermek ajándékot kapott, a 
bátrabbakról közös fényképet is készí-
tett a Mikulással a virgonc krampusz. 
Volt, aki verset mondott vagy énekelt, 
mosolyt csalva ezzel az öreg nagysza-
kállú arcára. 
Ezért elhatározta, hogy december 
5-én este újból bekopogtat és örömet 
hoz a toronyi kisgyermekes házakba. 
Ezúttal nem egy, hanem két kísérőt is 
hozott magával (Kormi és Kormos kram-
puszokat), hogy kellő segítsége legyen 
az ajándékosztásban. A “nagyszakál-
lú,” minden kisgyermekkel egyesével 
elbeszélgetett és szép csomagot adott 
át a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A lelkes gyermekek szebbnél szebb 
versekkel és énekekkel, illetve saját 
készítésű rajzokkal köszönték meg a 
Mikulásnak az ajándékot.

Mátrai István

Mikulásvarázst hozott 
Toronyba a Szamóca 
Színház
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Kirándulással kezdte az őszi szezont 
a toronyi Szépkorúak Klubja
Sopronba és Kőszegre szervezett kirándulást a települési önkormányzat támo-
gatásával a Toronyi Szépkorúak Klubja 2016. szeptember 15-én. 
Az autóbusz 49 fővel reggel 9 órakor elindult a művelődési ház előtti térről. 
Schütz Jánosné (Piroska) és Kovács Frig yesné (Irma) előkészítő-szervező munkájának 
köszönhetően a klub tagjai megtekintették mindkét település nevezetességeit, 
turista látványosságait. Hazafelé jövet a jó hangulatú társaság közös énekléssel 
mulatta az időt. Egy rövid megálló, pihenő után a kihagyhatatlan fagylaltozást 
követően érkeztek haza jókedvűen a kirándulás résztvevői.

Újraélesztést gyako-
rolhattak a szépko-
rúak
A toronyi Szépkorúak Klubjának fog-
lalkozásán, az újraélesztés gyakorlati 
és elméleti módszeréről tartott elő-
adást és bemutatót Köcse Tamás, az 
Országos Mentőszolgálat Vas Megyei 
Mentőszervezetének vezető mentő-
tisztje, november 24-én a művelődési 
házban.
A bemutatóba interaktív módon kap-
csolódhattak be az előadás hallga-
tói és a gyakorlati fogások ismereteit 
könnyen el is sajátíthatták. Tanulságos 
információként megtudhatták, hogy a 
vérzéssel járó baleseteket a rendszeres 
véradók nagyobb százalékban élik túl, 
mivel a szervezetük már felkészültebb 
a vérveszteség utánpótlására.
Az újraélesztéshez használt bábun 
bárki kipróbálhatta gyakorlatban is a 
módszer alkalmazását.

Mátrai István

Adventi népszoká-
sokkal ismerkedtek a 
szépkorúak
A toronyi Szépkorúak Klubjának 
meghívását elfogadva, Dr. Horváth 
Sándor néprajzkutató  az adventi nép-
szokásokról tartott előadást a műve-
lődési házban, november 25-én dél-
után.
Az előadás különlegességét az adta, 
hogy egy ládikából elővarázsolt sok-
sok szemléltető eszköz alkalmazásával 
látványosan ismertette a már lassan 
feledésbe merülő népszokásainkat. A 
hallgatósággal történő beszélgetés és 
a közös mozgásra épülő szemléltető 
módszer hatására valódi adventi han-
gulat alakult ki a teremben.

Mátrai István

A szépkorúakról sem 
feledkezett meg a 
Mikulás

A toronyi Szépkorúak Klubja műve-
lődési házban megtartott évértékelő 
foglalkozására, december 8-án elláto-
gatott a Mikulás. Mindenkit megdi-
csért, mert sok jót hallott a klubról. 
Különösen annak örült, hogy a tagok 
segítenek egymásnak, ha valaki nehéz 
helyzetbe kerül. A vezetőség ismer-
tette a klub 2017-es év programját, 
amihez a nagyszakállú mindenkinek 
jó egészséget és sok-sok örömet kí-
vánt, majd vette a vándorbotját és rö-
vid viccelődés után 
elbúcsúzott.

Mátrai István

Ez az ÖN 
hirdetésének a helye!

Ha szerepelni akar az újságban,

kérem, hívja az alábbi

telefonszámot! 

+36-30/946-7105
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BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNNAK 

A TORONY 
VENDÉGLŐ 

MUNKATÁRSAI!

• TANKOLJON OLCSÓBBAN MINŐSÉGET 
• GARANTÁLT, ADALÉKOLT ÜZEMANYAGOK 
• TÉLEN AKÁR -30 C°-IG BIZTOS HIDEGINDÍTÁS
• VÁSÁROLJON A SHOPBAN TÖRZSVÁSÁRLÓI PONTOKÉRT
• A HŰSÉGET JUTALMAZZUK (TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK) 

Nyitva: 
hétfőtől szombatig 6.00-20.00  
vasárnap 7.00-19.00 

CONCORDIA
A toronyiak itt tankolnak!



Január
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Február
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27  28

Március
Hétfô Kedd Szerda Csütörtôk Péntek Szombat Vasárnap

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Április
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

    1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 

Május
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

 1 2 3 4  5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Június
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Július
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

    1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augusztus
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Szeptember
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

   1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Október
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December
Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

   1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2017

Polgármesteri hivatal: 94/540-521
Honlap:  www.torony.hu | Facebook:  Torony község hivatalos FB oldala
Orvosi rendelő:  94/352-005 | Orvosi üg yelet:  94/345-300 | Gyóg yszertár:  94/352-906
Művelődési ház:  94/352-012 | facebook.com/toronyimuvhaz


