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Tizenöt közfog-
lalkoztatott első 
lépése a digitális 
világba
Első lépések a digitális 
világba címmel tizenöt 
toronyi közfoglalkoztatott 
vehetett részt a tél vé-
gén Toronyban alapfokú 
számítástechnikai tanfo-
lyamon, ahol elméleti és 
gyakorlati ismereteket is 
elsajátíthattak.

A közfoglalkoztatottak alapfokú kép-
zését a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Vas Megyei Kirendelt-
sége szervezte, a harmincöt órás tan-
folyamnak a toronyi művelődési ház 
adott otthont.
A tizenöt közfoglalkoztatott mind-
egyike külön számítógépet, laptopot 
kapott erre az alkalomra, így az el-
sajátított elméleti ismereteket rögtön 
kipróbálhatták a gyakorlatban is. A 
tanfolyam résztvevői között többen 
is voltak, akik most először dolgoz-
tak számítógépen, számukra valóban 
ezek voltak az első lépések a digitális 
világba.
A tanfolyam során lehetőségük volt 
arra, hogy tájékozódjanak az inter-
netes világban, saját e-mail fiókot 
nyissanak és megismerkedjenek az 
online közösségi média kínálta lehe-
tőségekkel. Az egy hetes képzés nagy 
segítség volt a számukra abban, hogy 
ettől kezdve önállóan is eligazodjanak 
a digitális ismeretek világában.

Burkon László

Hetvenhat család 
kapott szociális tű-
zifa támogatást a 
télen

Pályázati támogatásból 
csaknem 900 ezer forint 
értékben, az önkormány-
zat saját költségvetéséből 
pedig további 2,5 millió 
forint ráfordítással vásá-
roltak tűzifát a rászoruló 
toronyi lakosoknak. Ösz-
szesen hetvenhat család 
jutott így egyenként 2-2 
köbméter tűzifához.

Huszonöt köbméter tűzifát sikerült 
vásárolni a Belügyminisztérium pá-
lyázatán nyert csaknem 900 ezer fo-
rintból, amit kiszállították a szociális 
tűzifa pályázatra jelentkezett toronyi 
lakosoknak, illetve családoknak. Az 
egyedülálló idős embereknek fel is fű-
részelték a tűzrevalót, úgy szállították 
ki a közmunkások az önkormányzat 
traktorjával. Ennek a mennyiségnek a 
fuvardíját, mintegy kétszázezer forin-
tot szintén a helyhatóság fizette.
A képviselő-testület döntése értel-
mében további 102 köbméter ke-
ménylombos fát vásárolt az önkor-
mányzat mintegy 2,5 millió forintból, 
melynek a házhoz szállítása szintén 
megtörtént. Összesen tehát 76 család-
nak segített a helyhatóság a téli fűtési 
időszakban ingyen tűzifával, egy-egy 
helyre két-két köbméter jutott.

Burkon László

Egymillió forint 
rendkívüli gyer-
meknevelési tá-
mogatás az önkor-
mányzattól
Harmincnyolc családnak, 
összesen ötven gyermek 
után fizetett egymillió fo-
rint rendkívüli gyermek-
nevelési támogatást a toro-
nyi önkormányzat. Kétszer 
ennyien lettek volna jogo-
sultak, de a többiek nem 
adták be az igényüket.

Egymillió forint rendkívüli gyermek-
nevelési támogatás kiosztásáról hatá-
rozott a toronyi önkormányzat, hogy 
így segítsék a nehezebb anyagi körül-
mények között élő helybeli családok 
évkezdését. A segélyre kizárólag a hat 
évnél fiatalabb gyermeket nevelő csa-
ládok nyújthatták be az igényüket.
Az önkormányzatnál előzetesen úgy 
kalkuláltak, hogy mintegy száz gyer-
mek után egyenként tíz-tízezer forint 
összegű támogatást tudnak megítél-
ni a rendelkezésre álló egymillió fo-
rintból, ám mivel fele annyi gyermek 
eltartója adott be támogatási igényt, 
azokat megvizsgálva úgy döntött a 
szociális bizottság, hogy megdupláz-
zák az egy-egy gyermek után adható 
segély összegét, ami így 20 ezer forint 
lett. Végül tehát harmincnyolc család 
kapta meg - ötven gyermek után - az 
egymillió forintot.
A pénzt a családok már fel is vették az 
önkormányzati hivatalban.

Burkon László

Ez az ÖN 
hirdetésének a helye!

Ha szerepelni szeretne az újságban,

kérem, hívja az alábbi

telefonszámot! 

+36-30/946-7105
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Március elejétől elfogadott 
költségvetése van a toronyi 
önkormányzatnak. A tele-
pülés valamivel több, mint 
208 millió forintból gaz-
dálkodhat az idén.

Ha a fő számokat nézzük, akkor ki-
derül, hogy a tervezett bevételből 115 
millió 276 ezer forint az állami tá-
mogatás. Ebből 40 millió érkezik az 
önkormányzati hivatal működésére, 
16,2 millió a település-üzemelteté-
si feladatok ellátására, 34,5 millió az 
óvoda fenntartására és működtetésé-
re, 22,3 millió szociális és gyermekjó-
léti célokra, míg 2,2 millió könyvtári, 
közművelődési és múzeumi feladatok 
ellátására.
Helyi adókból mintegy 30 milliós 
bevételre számít az önkormányzat, a 
saját bevételeket 6,3 millió forintban 
határozták meg, míg a támogatásérté-
kű bevételek összege 6,6 millió forint. 
A többi pénzmaradvány.
A kiadások közül az önkormányzat 
működésére csaknem 21 millió forin-
tot irányoztak elő, a községgazdálko-
dási szolgáltatásokra pedig 9,5 milli-
ót. A közvilágítás költségei 3,7 millió 
forintot tesznek ki. A háziorvosi alap-
ellátásra 1,5 milliót fordítanak, a vé-
dőnői szolgálatra csaknem 4 milliót. 
A közművelődésre, a közösségi kultú-

Sikeresen vizsga 
után megkapták a 
bizonyítványukat a 
közfoglalkoztatot-
tak
Sikeres vizsgát tett az év 
elején tizenhárom toronyi 
közfoglalkoztatott, akik 
már meg is kapták a bizo-
nyítványukat. Az OKJ-s 
középfokú végzettséggel 
mezőgazdasági munkás-
ként helyezkedhetnek el.

Torony Község Önkormányzata, a 
Vas Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztálya és a Vépi Mező-
gazdasági Szakképző Iskola és Kollé-
gium képzési lehetőséget kínált To-
ronyban alapfokú végzettséggel ren-
delkező személyek részére, akik a 300 
órás elméleti és gyakorlati tanfolyam 
után mezőgazdasági munkás OKJ-s 
bizonyítványt kaphatnak.
Az elméleti oktatás helyszíne a toronyi 
művelődési ház volt, míg a gyakorla-
tot az egyik tehenészetben végezték. 
A tananyag pedig növénytermesztés 
és állattenyésztés volt.
Toronyból tizenhárom közfoglalkoz-
tatott jelentkezett a képzésre. Vala-
mennyien befejezték a tanfolyamot, 
majd sikeres vizsgát tettek, mégpedig 
4-esnél jobb átlageredményel. A bizo-
nyítványukat a napokban vehették át.
A képzésen résztvevők a tanfolyam 
ideje alatt közfoglalkoztatási bérben 
részesültek.

rára 11,5 millió jut, a sportlétesítmé-
nyek működtetésére pedig 2,3 millió. 
A szociális étkeztetésre 1,4 millió 
forintot terveznek fordítani, míg az 
óvodai és iskolai gyermekétkeztetésre 
7,6 milliót.
A köztemetők fenntartása és működ-
tetése 1,3 millióba kerül, az ellátot-
tak szociális pénzbeli juttatására 12 
milliót költenek. Az egyéb működési 
célú kiadások tervezett összege 102,5 
millió forint, ide tartoznak például 
a közös önkormányzati hivatal és az 
óvoda költségei, de ebben a tételben 
szerepel a nonprofit szervezeteknek 
előirányzott 2,4 milliós támogatás is.
A felhalmozási kiadások között járda-
felújításra 15 millió, az önkormányza-
ti hivatal homlokzati szigetelésére 5 
millió, az általános iskola tetőzetének 
felújítására 3,4 millió, a külterületi 
utak pályázatára 1,9 millió, a játszótér 
fejlesztésére 1 millió, a településren-
dezési tervre 4 millió forintot szán-
nak.
A Területi Operatív Program (TOP) 
pályázatain a csapadékvíz-elvezetési 
hálózat felújítását, bölcsőde építését, 
valamint külterületi utak felújítását 
célozta meg az önkormányzat. Ezek 
azonban nem szerepelnek a költség-
vetésben, ugyanis a kiírt pályázatok 
száz százalékos támogatottságot él-
veznek, így ezekhez várhatóan nem 
lesz szükség önkormányzati pénzre.

Burkon László

208 millió forintból gazdálkodhat 
az idén az önkormányzat – elfo-
gadták a költségvetést
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A második negyedévben is pénteken-
ként szállítják el a kommunális hulla-
dékot Toronyból
Közzétette a Müllex Kft. az idei második negyedévi 
kommunális hulladékgyűjtési rendet, valamint kijelölte 
a Toronyra vonatkozó szelektív zsákos hulladékgyűjtési 
napokat.

Torony Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a településen 2017. 
április 1-jétől a közszolgáltatási feladatokat a Müllex Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. végzi. Az úgynevezett vegyes hulladékot heti rendszerességgel, mégpedig 
továbbra is pénteki napokon szállítják el.
A szelektív zsákos hulladékgyűjtési napok pedig a következők:
- április 10-e, - május 8-a, - június 5-e.

További felvilágosítással a Müllex Kft. a 94/726-000-ás telefonszámon 
áll a rendelkezésükre.

Megemlékezés és koszorúzás a kop-
jafánál az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján 

Ünnepi megemlékezést és koszorúzást rendezett az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója 
alkalmából Torony Község Önkormányzata a művelődé-
si ház előtti kopjafa téren.

Az ünnepi műsorban közreműködött 
a Gazdag Gyula Általános Iskola két 
tanulója. Farkas Kristóf  Sarkady Sán-
dor: Zeneszó zeng című versét adta 
elő. Rédling Szabolcstól pedig gitár-
kísérettel hallhatták a megemlékezők 
Bródy János: Ha én rózsa volnék című 
dalát. Elhangzott Petőfi Sándor: A 
XIX. század költői című verse is Mát-
rai István előadásában.
Ünnepi beszédet mondott Kovács 
György, a település polgármestere.
A műsor hangulatához hozzájárultak 
az Alpokalja Lovasklub lovasai is.
A megemlékezés koszorúzással zá-
rult. Az önkormányzat nevében Ko-
vács György polgármester és Horváth 
Eszter jegyző helyezte el a megemlé-
kezés koszorúját. Koszorút helyez-
tek el a tavaly felállított kopjafánál a 
Toronyi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a római katolikus egyház-
község képviseletében, továbbá hat 
civil szervezet nevében a Civil Kere-
kasztal, illetve a Szépkorúak Klubjá-
nak vezetői.

Burkon László – Kopácsi Anita

Impresszum

Toronytól az Ondódi Toronyig 
Önkormányzati Hiradó

Kiadja: 
Torony Község Önkormányzata

Felelős kiadó:  
Kovács György polgármester

Felelős szerkesztő: 
Fazekas Gábor 

önkormányzati képviselő

Nyomdai előkészítés: 
Schütz Péter 

Nyomás: 
Logomotív Bt.
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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 ese-
tén (más napokon való égetés) a jegyző közigazgatási bírságot róhat ki. 

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

Kérjük, fig yeljünk eg ymásra!

Folytatódik Toronyban az Egyedi Start-
munka Mintaprogram, amihez pályá-
zaton újabb támogatást nyert el az ön-
kormányzat. A program keretében az 
elkövetkezendő egy év során – tizenöt 
munkanélküli foglalkoztatásával – to-
vább dolgoznak a tündérkert kialakításán 
és megkezdődik a termelés az új be-
tonüzemben.

Március elejétől jövő február végéig tart Toronyban az a 
mintaprogram, amelyre – pályázati támogatásból, illetve a 
korábban kapott 5 milliós jutalommal együtt – csaknem 32 
millió forint áll rendelkezésre. Ennek az összegnek nagy-
jából a felét teszi ki a programba bevont tizenöt közfoglal-
koztatott bére és annak járulékai, míg a többi beruházási 
és dologi kiadás.
A program megvalósítása kettős célt szolgál. Az egyik a 
gyümölcsfák telepítése a korábban előkészített tündérkert 
mintegy ötszáz négyzetméteres területén. A gondosan ki-
választott fajták 2-3 év alatt termőre fordulnak, így lehető-
vé válik a helyi óvodai és iskolai, illetve egyéb étkeztetés 

kapcsán jelentkező gyümölcsigény kielégítése. A későbbi-
ekben pedig akár egy feldolgozó üzem létrehozásán is lehet 
gondolkodni.
A program nagyobb részét egy új, betonelemeket gyártó 
üzem létrehozása és folyamatos működtetése teszi ki. A 
mobil szerkezetű üzemcsarnokot a benzinkút mögött lévő 
ipari területen telepítik, ahol térkövek gyártása történik. 
Ehhez meg kell vásárolni a munkához szükséges techno-
lógiát, gépeket és berendezéseket. A kivitelező cég munká-
ját – azaz az összeszerelést – a közfoglalkoztatottak segítik, 
a szakembergárdát az önkormányzat saját forrásból fizeti. 
A kész térkövek gyártásához egy lebetonozott tér rendel-
kezésre áll.
Az idei évben az üzemben gyártott térköveket Toronyban 
használják majd fel térburkolásra. Ezt a munkát szintén 
közfoglalkoztatottak fogják elvégezni.
Képünk a tündérkert körbekerítésekor készült.

Burkon László

Gyümölcsfákat telepíte-
nek a tündérkertbe, 
térkő-gyártó üzemet lé-
tesítenek 
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Kupakgyűjtést kez-
deményezett To-
ronyban és Sében 
az újonnan alakult 
óvodai egyesület
Civil kezdeményezéssel 
egyesület alakult a toronyi 
óvodában. A Csicsergők 
Egyesület a Toronyi Óvo-
da Gyermekeiért elneve-
zésű szervezet máris meg-
kezdte nyilvános működé-
sét: elsőként jótékonysági 
kupakgyűjtést hirdetett.

Az akció lényegében kettős célt szol-
gál. A gyűjtésnek ugyanis nem csak a 
kupakokért kapott pénz lesz az ered-
ménye, amit az óvodásokra fordíta-
nak, hanem a környezet megóvása 
is attól, hogy a kupakok közönséges 
hulladékként végezzék valamelyik 
szeméttelepen.
A gyűjtés mostantól április 30-áig 
tart. A kihelyezett gyűjtőládákba To-
ronyban az alábbi helyeken várják a 
műanyag kupakokat:
COOP ÁBC, Concordia Benzinkút, 
Toronyi Pékség Kenyérboltja, műve-
lődési ház, Csicsergő Óvoda, Torony 
Vendéglő, Zöldségbolt, a régi Ragi 
Presszó, Charlie Hotel.
Sében pedig a Gejzír Presszó és a 
Lottózó a gyűjtőhely.
A szervezők azt remélik, hogy az el-
következendő időszakban minden to-
ronyi és séi lakos magáévá teszi a kez-
deményezést és gyűjti a kupakokat.

Burkon László

Hatból négy versenyszámban a toronyi 
diákok végeztek az első helyen
A lehetséges hatból négy versenyszámban első helyen végeztek a toronyi Gazdag Gyula 
Általános Iskola diákjai a Szombathely városkörnyéki sportversenyek 2016/17. évi téli 
fordulóiban. Az évszakra való tekintettel a versenyszámoknak a toronyi és a vasszécsenyi 
tornacsarnok adott otthont.

Eredmények:

Labdarúgás fiú II. korcsoport, helyszín: Torony
1. Torony

2. Gencsapáti
3. Gyöngyösfalu

Labdarúgás fiú III. korcsoport B csoport, helyszín: Torony
1. Felsőcsatár

2. Torony
3. Gencsapáti

Labdarúgás fiú IV. korcsoport B csoport, helyszín: Torony
1. Torony

2. Felsőcsatár
3. Gencsapáti

Kézilabda leány III. korcsoport, helyszín: Torony
1. Torony

2. Gyöngyösfalu
3. Vasszécseny

Kézilabda leány IV. korcsoport, helyszín: Vasszécseny
1. Felsőcsatár

2. Torony
3. Vasszécseny

Játékos sportvetélkedő, helyszín: Torony
1. Torony

2. Gencsapáti
3. Vasszécseny

Felvételünkön a játékos sportvetélkedőn győztes toronyiak láthatók.
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A toronyi önkéntes 
tűzoltók is jeges 
vízből mentettek 
Vaskeresztesen
A toronyi tűzoltók is részt vettek január ele-
jén abban a mentési gyakorlatban, amelynek 
során több mint ötven hivatásos, illetve ön-
kéntes gyakorolta a jégről mentést a befagyott 
vaskeresztesi tavon – számolt be minderről a 
katasztrófavédelem honlapja.

Több mint ötven hivatásos, illetve 
önkéntes tűzoltó vett részt azon a 
jégről mentési gyakorlaton, amit a 
Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság szervezett a befagyott 
vaskeresztesi tónál.
A szombathelyi hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság és a velük együttműkö-
dési megállapodást kötött önkéntes 
tűzoltó egyesületek vettek részt a 
gyakorlaton. A toronyi, a cáki, a kő-
szegszerdahelyi, a nardai, a vaskeresz-
tesi, a felsőcsatári és a szombathelyi 
önkéntes tűzoltó egyesület a Boros-
tyánkő Járási Mentőcsoportban tevé-
kenykedő Savaria Dive Búvár Klub 
két tagját mentették a jeges tóból.
A hideg idő ellenére a gyakorlaton  
megjelent nagyszámú önkéntes tűzol-
tó a feltételezett helyzetben a tűzoltó 
létrákkal és kötelekkel az életmentést 
szakszerűen és gyorsan hajtotta vég-
re – volt olvasható a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság honlap-
ján, ahonnan a képet is kölcsönöztük.

Hagyományteremtő céllal 
rendezett jótékonysági kul-
turális délutánt a toronyi is-
kolásokat segítő alapítvány 
a helyi sportcsarnokban.  
A rendezvényen az iskola 
tanulói is nagy sikerrel mu-
tatták be a különféle művé-
szeti ágakban megnyilvá-
nuló tehetségüket.

Az Aranypatak Kulturális Alapítvány 
több éve segíti a toronyi Gazdag Gyu-
la Általános Iskola tanulóit különbö-
ző programok szervezésével, ezáltal 
is színesítve az iskolai diákéletet. Az 
idén - hagyományteremtő céllal - első 
alkalommal szerveztek jótékony célú 
kulturális délutánt a helyi sportcsar-
nokban.

Kissné Kovács Ilona, az alapítvány 
elnöke elmondta: jó érzés volt megta-
pasztalni, hogy a kezdeményezésünk 
mögé az önkormányzattal az élen 
azonnal felsorakoztak a helyi vállalko-
zók és magánszemélyek. Az alapítvá-
nyi tagok és a tantestület közös mun-
kájával megvalósuló rendezvénnyel 
pedig megteremtették a lehetőséget a 
diákok számára is, hogy a különböző 
művészeti ágakban megnyilvánuló 
tehetségüket a nagyközönség előtt is 
bemutathassák. Mindenki nagy sikert 
aratott.
Kissné Kovács Ilona kiemelte: külön 
köszönettel tartoznak a Csollány há-
zaspárnak, az Ungaresca Táncegyüt-
tes tagjainak, akik színvonalas tán-
cukkal előre vetítették, milyen magas 
szintre fejleszthető a néptánc tudás, 
ha a tehetség szorgalommal és kitar-
tással párosul. Bemutatta műsorát a 
Toronyi Aranypatak Asszonykórus is, 
amelynek tagjai a tőlük megszokott 
színvonalas műsorral szórakoztatták 
a nagyérdeműt.
A családias és jó hangulatú rendez-
vényen a fellépők ajándékot kaptak, 
a gyerekek hajtogatott lufit vihettek 
haza. A szünetben pedig mindenkit 
megvendégeltek a tantestületi és az 
alapítványi tagok által készített házi 
süteményekkel és innivalóval.
A rendezvény teljes bevételéből az is-
kola tanulóit támogatták.

Burkon László – Mátrai István

Jótékony célú kulturális 
délutánon arattak nagy sikert az 
iskola tehetséges diákjai
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Kellemes és vidám hangulatban kezdték az 
újévet a művelődési házban a toronyi Szép-
korúak Klubjának tagjai január 19-én dél-
után. Sokan nem gondolták a program ele-
jén, hogy a végén csicseriborsó fasírtot fognak 
fogyasztani sütőtök-mártogatóssal és kínai 
kel salátával.

A zord téli időjárás ellenére a toro-
nyi nyugdíjasok ismét szép számban, 
négy új klubtaggal bővülve jöttek el 
a művelődési házban megtartott ösz-
szejövetelre.
A nap fénypontja Kozma Jucus elő-
adása volt az egészséges és változatos 
táplálkozásról.
Egy egyszerű hasonlattal kezdte a 
minőségi ételek fontosságának hang-
súlyozását: ha egy autóba rossz üzem-
anyagot tankolunk, az rövid idő alatt 
meghibásodik, tönkre megy. Az em-
beri szervezet sokkal összetettebb és 
bonyolultabb rendszer, hosszabb ide-
ig képes ellensúlyozni a nem megfele-
lő étkezések hatásait, de szinte biztos, 
hogy egy idő után «meghibásodással» 
(tünetekkel, betegségekkel) jelzi, hogy 
valami nincs rendben.
Az előadó saját példákon keresz-
tül mutatta be, hogyan kezdett az 

egészséges életmód és ezen belül a 
táplálkozás felé fordulni. Elmondta, 
hogy egyetlen szélsőséges diétát sem 
pártol és hogy mivel minden ember 
más és más, nincs olyan étrend, ami 
mindenkinek megfelelő - azt mindig 
az egyénre kell szabni. Általánosság-
ban beszélt a növények fontosságáról, 
ugyanis a növények a legjobb baráta-
ink az egészség megtartásában: min-
dig az évszaknak megfelelőeket kell 
fogyasztani, naponta többször kisebb 
adagokban. Kiemelte a zöldfűszerek 
jótékony és ízesítő hatásait, amik min-
den kiskertben megteremhetnek. Fel-
hívta a figyelmet a folyadékfogyasztás 
fontosságára, erre idősebb korban 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni: el-
sősorban a friss, tiszta vizet ajánlotta.
Az előadás végén mindenki megkós-
tolhatta az ízelítőnek hozott saját ké-
szítésű csicseriborsó fasírtot sütőtök-
mártogatóssal és kínai kel salátával. 
A többség (köztük sok gyakorló há-
ziasszony) meglepően finomnak talált 
minden újdonságot. 
A szépkorúak idei első klubfoglalko-
zásán ismét bebizonyosodott, hogyan 
lehet a közösség erejével felmelegíteni 
egy hideg téli délutánt.

Burkon László – Fazekas Gábor

Csicseriborsó fasírtot kóstolva 
kezdték meg második szezon-
jukat a szépkorúak

Szépkorúak  Klubja

Hatvan toronyi és 
dozmati szépkorú 
farsangozott a mű-
velődési házban
Megtartották idei farsangi 
délutánjukat február köze-
pén a művelődési házban a 
toronyi szépkorúak, akik-
kel együtt mulattak a doz-
mati idősek is. 

Mintegy hatvanan vettek részt a vi-
gadalomban, volt nótázás és tánc is, 
mindenki remekül érezte magát.
Batyus bálként hirdették meg a Toro-
nyi Szépkorúak Klubjának csütörtöki 
farsangi mulatságát, így volt is mit 
kínálni, illetve fogyasztani az otthon 
készült finomabbnál finomabb süte-
ményektől kezdve a jóféle borocská-
kon át az üdítőkig.
A klub indulójának eléneklésével vet-
te kezdetét a vigadalom, majd a jelen-
lévők az egyik fő szervező, Kovács 
Frigyesné által előadott farsangi tré-
fákkal hangolódtak rá a további prog-
ramokra. A Szombathelyi Pedagógus 
Kórus népdalokkal és kórusművekkel 
szórakoztatta a társaságot, Kicsu pe-
dig, aki már nem először járt Torony-
ban, a kis Kabost megidéző elődásá-
val aratott nagy tapsot.
Mindenki meglepetésére betoppant 
a terembe a Mikulás is, aki sajnál-
kozva közölte, hogy kissé eltévedt, 
ezért érkezett ily megkésve, de azért 
jó szokásához híven hozott ajándékot 
is. Utóbb derült ki, hogy a nagysza-
kállú jelmezébe Fazekas Gábor ön-
kormányzati képviselő bújt bele. Ott 
volt persze a polgármester, Kovács 
György is, aki a szépkorúak klubjának 
szinte minden programján részt vesz, 
és a kezdetektől támogatja az önszer-
veződő csoportot. És ne feledjük ki a 
sorból dr. Perger Gyula plébánost se, 
aki - ugyancsak jó szokásához híven - 
ezúttal se érkezett üres kézzel. Végig 
is kínált mindenkit a tavalyról már jól 
ismert „szíverősítőjéből”.
És ahogy az lenni szokott, Standi Pi-
tyu zenéjére hamar nótázásba kezdtek 
az idősek, és a táncra se kellett senkit 
bíztatni. S ha tánc, akkor vonatozás - 
ebből se lehetett kimaradni.

Burkon László - Fotó: Mátrai István
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Az idei esztendő első fati-
mai imaestjét Toronyban 
tartották a plébánia és a 
hozzá tartozó falvak hívei.

Imádságos együttlétünk szentség-
imádással kezdődött Dr. Perger Gyu-
la plébános atya vezetésével. Majd 
a szentmise elején Gyula atya kö-
szöntötte az est főcelebránsát, Sifter 
Gergely atyát, aki a Somogy megyei 
Tab város plébánosa és az időjárás-
sal dacolva vállalta a viszontagságos 
utat. Szentbeszédében emlékeztetett 
bennünket, hogy az új esztendőt Szűz 
Mária Istenanyaságának ünnepével 
kezdjük. Jézus születése előtt hat hó-
nappal született Keresztelő János. 
János Jézus előtt járt, és az volt a fel-
adata, hogy készítse az Úr útját. Mi is, 
akik engesztelni jövünk, úton járunk, 
azon az úton, amelyre Isten szeretete 
hívott meg minket. Engedjük be éle-
tünkbe az Urat. Kolumbusz hajóján, 
amelyen felfedezte Amerikát, volt 
egy cipészmester. Ez az ember egész 
úton azon gondolkodott, milyen jó 
lenne, ha haza érne. Városában van 
egy öreg cipész, annak halála után 
átvehetné egész ügyfélkörét. Gondo-
latai az egész utazás során lekötötték 

Egyházközségi 
bál Toronyban
Ötéves hagyományt követve immá-
ron hatodik alkalommal rendezték 
meg Torony és társegyházközségei: 
Bucsu, Dozmat és Sé az egyházközsé-
gi batyus bált február 18-án Torony-
ban. A rendezvény kezdetén megnyi-
tó beszédében Dr. Perger Gyula atya, 
az est szervezője és házigazdája kö-
szöntötte a bál előadóit és résztvevőit 
– idén már 303 bálozót – és megkö-
szönte a toronyi képviselőtestületnek, 
hogy a sportcsarnokot ismét rendel-
kezésre bocsájtották. Majd szellemi 
útravalóként egy történet segítségével 
világított rá arra, hogy a mindenna-
pokat ajándékként és lehetősségként 
kell megélnünk. Ajándékként, mert 
nem tudjuk, hogy lesz-e számunkra 
holnap, és lehetőségként, hogy min-
dent szeretetből tegyünk. 
A beszédet követően a bucsui táncs-
csoport palotásával megkezdődött a 
műsor. A tánc után Farkas Kristóf, a 
toronyi iskola tanulója adott elő hu-
moros jelenetet, majd a Fölszállott 
a páva című tehetségkutató műsor 
különdíjasa, Molnár Bence dozma-
ti kisfiú tánctudásával nyűgözte le a 
közönséget. Bence sokrétű kisfiú, jár 
szolfézsra, énekkarba, klarinéton ját-
szik, szeret mesét mondani és nagy 
szenvedélye a horgászat. Majd a Sava-
ria TSE következett, amely a táncsze-
rető közönség körében nem ismeret-
len, a Mary Poppins című koreográ-
fiát mutatták be. A táncot a budapesti 
operettművészek, Kollár Péter Erik 
és Gats Éva látványos, háromne-
gyed órás előadása követte, amelybe 
bevonták a bálozókat is. A végül a 
toronyi Aranypatak Asszonykórus 
jubileumi műsorának vidám részletét 
láthatták a jelenlévők. Ezután aztán a 
bálozók táncra perdülhettek, melyhez 
a vidám talp alá valót az idei évben 
is Tímár János szolgáltatta. Éjfélkor 
tombolasorsolás szakította félbe a 
fergeteges hangulatot. A sok felaján-
lásnak köszönhetően csak negyed 
kettőkor folytatódott a mulatság, s jó 
hangulatban egészen ¾ 4-ig tartott.
Az est lehetőséget nyújtott találkozá-
sokra, ismerkedésekre és jókedvű be-
szélgetésekre is. A bál bevétele szokás 
szerint a négy falu között, a résztve-
vők arányában lett szétosztva. 

Hoós Norbert – Fotó: Hoós Flórián

és fel sem tűnt neki, milyen nagy do-
lognak lehet a részese. Ezzel gyakran 
mi is így vagyunk. Lekötnek minket 
a hétköznapi dolgok, túlságosan és 
elfeledkezünk Istenről. Az engesz-
telő keresztény ember életének van 
célja. Földi utunk csak pár évtizedig 
tart. Ez idő alatt készülünk a Jézus-
sal való találkozásra. Haydnt, a neves 
zeneszerzőt egyszer megkérdezték: 
- Mester, hogyan lehet, hogy maga 
mindig derűs és kiegyensúlyozott? - 
Van a házamnak egy szeglete, ahova 
mindig visszavonulhatok és beszél-
gethetek Istennel - hangzott a válasz. 
Nekünk is az Istennel való találkozás 
ad erőt a mindennapok nehézségei-
ben. A Szűzanyát a Jelenések könyve 
a Világ Királynőjeként jeleníti meg; 
lába alatt a Hold és hatalma van a go-
nosz felett. Kérjük Égi Édesanyánk 
közbenjárását, segítsen minket földi 
zarándokutunkon, hogy annak végén 
eljussunk az örök boldogságba – ta-
nított Gergely atya. A legszentebb ál-
dozat bemutatása után a körmenetben 
énekekkel köszöntöttük a Szűzanyát. 
Az est zárásaként imádkoztunk ma-
gyar hazánkért, családjainkért, bete-
geinkért.

Hoós Norbert - Fotó: Hoós Flórián

Fatimai engesztelés
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művelődési ház   

Hétfő  13.00 - 21.00  
Kedd  13.00 - 21.00  
Szerda 13.00 - 21.00  
Csütörtök 13.00 - 21.00  
Péntek 13.00 - 21.00 
Szombat és vasárnap
igény szerint

könyvtár

Kedd   15.00 - 18.00
Csütörtök  17.00 - 20.00

A könyvtár a művelődési ház nyit-
vatartási ideje alatt is használható!

+36 30/207-68-03
muvelodesihaz@toronynet.hu

Nyitvatartás
A nőnap jegyében tartották márciusi 
összejövetelüket a toronyi Szépkorú-
ak Klubjának tagjai a művelődési ház-
ban. Ezúttal is a férfiak voltak keve-
sebben, de annál nagyobb szeretettel 
köszöntötték, vették körül a hölgye-
ket és ajándékozták meg őket egy-egy 
szép virággal.
A hagyományoknak megfelelően a 
csoport indulójának eléneklésével 
kezdődött a nőnapi délután, majd a 
klub egyik vezetője, Schütz Jánosné 
az alkalomhoz illően híres vasi nők 
életéről tartott rövid ismertetőt. Fa-
zekas Gábor önkormányzati képvi-
selő egy nőnapi verssel kedveskedett 
a jelenlévőknek, Kovács György pol-
gármester pedig ünnepi köszöntőt 
mondott.
Ezután ajándékozták meg a jelen lévő 
férfiak a hölgyeket egy-egy nagyon 
szép cserepes virággal, amiből jutott 
azoknak is, akik betegség miatt nem 
tudtak részt venni a klubdélutánon.
Majd kezdetét vette a nótázás és a 
tánc - ahogy már megszokhattuk, 
Standi Pityu remek zenéjére.

Burkon László - Fotó: Mátrai István

Nőnapi zenés-
táncos délutánt 
tartottak a 
szépkorúak

Kelemen Zoltán szín-
művész rendhagyó 
irodalomórája a köl-
tészet napján

A költészet napján, április 
11-én délelőtt Kelemen Zol-
tán színművész, a szom-
bathelyi Weöres Sándor 
Színház társulatának tagja 
mutatta be önálló műsorát 
a toronyi művelődési ház-
ban.

Mi más lehetett volna a mottója a ma-
gyar költészet napja alkalmából meg-
hirdetett rendhagyó irodalomórának, 
mint József Attila egyik örökbecsű 
gondolata: „Nem szükséges, hogy én 
írjak verset, de úgy látszik, szükséges, 
hogy vers írassék, különben meggör-
bülne a világ gyémánttengelye”.

Erre a gondolatra építette önálló mű-
sorát a toronyi művelődési házban 
Kelemen Zoltán színművész, aki el-
sősorban a gyerekekhez szólt, hoz-
zájuk vitte közelebb a verseket, hogy 
általuk számukra is irányt mutasson, 
miszerint versek nélkül egészen más 
lenne a világ. De jó, hogy vannak ver-
sek és vannak versszerető emberek, 
köztük fiatalok, gyerekek! Általuk 
lesz a költészet örök.

Foto: Kopácsi Anita



T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g 11

Tizenkét résztvevő a 
Gazdag Gyula sakk 
emlékversenyen
Tizenkét résztvevő nevezett a toronyi 
művelődési házban márciusban hetedik 
alkalommal megrendezett Gazdag Gyula 
sakk emlékversenyre.
Tizenkét versenyző részvételével bonyo-
lították le vasárnap Toronyban a hetedik 
alkalommal kiírt Gazdag Gyula sakk em-
lékversenyt.
A helyi nevezők mellett indultak a ver-
senyen a Sárvár, a Vép, az Arborétum, 
a Balogunyom és a Sportiskola játékosai 
is. A sportszerű keretek között lezajlott 
megmérettetésen 7 fordulóban 2 x 15 
perc játékidővel mérkőztek meg egymás-
sal az ellenfelek - közölte Babos Zsolt 
versenybíró.

 

A verseny végeredménye:
1. Petróczy Zoltán  6 pont
(Arborétum HGL SE)     
2. Rátkai Domonkos  6 pont 
(Balogunyom)            
3. Szalay István   5 pont
(Arborétum HGL SE)         
4. Németh István  4.5 pont
(Torony)                        
5. Gáspár Tibor   4.5 pont
(Torony)                           

Fotó: Mátrai István

Így készültek a 
húsvétra az óvodá-
sok és az iskolá-
sok
Számos húsvétváró, ün-
nepre hangoló programot 
szervezetek a művelődési 
házban az elmúlt napok-
ban a toronyi gyerekeknek, 
de volt olyan előadás is, 
ami elsősorban a felnőttek-
hez szólt.

Jó egy héttel az ünnep előtt megkez-
dődtek a gyermekeknek szóló húsvét-
váró programok a toronyi művelődési 
házban. Az elsőt a Szépkorúak Klubja 
szervezte április 7-én, pénteken dél-
után. Erre elsősorban az iskolásokat 
várták, akiknek a kőszegszerdahelyi 
népművész, Jagodics Imréné, Vera 
néni igyekezett minél látványosabban 
bemutatni, hogyan lehet húsvéti to-
jást írókázni méhviasszal. Kiderült: a 
műveletsor nem is olyan egyszerű, ám 
azért a gyerekek is kipróbálhatták, és 
készültek is szép színes húsvéti tojá-
sok.
A program ezzel nem ért véget, hi-
szen a klub egyik vezetője, Schütz 
Jánosné, Piroska néni irányításával 
kézműves foglalkozással folytatódott, 
amit szintén nagyon élveztek a gye-
rekek. A délután hátralévő részében 
pedig dr. Horváth Sándor néprajzos 
tartott előadást a húsvéti népszoká-

sokról – a programnak ez a része már 
inkább a felnőtteknek szólt.
Az írókázásról és az előadásról ké-
szült képgalériát itt lehet megnézni.
Hétfőn délután ugyancsak kézmű-
veskedés volt a művelődési házban, 
ezen főleg az alsó tagozatos iskolá-
sok vettek részt. S hogy mi minden 
készült? Elsősorban persze a húsvét 
jelképei „elevenedtek meg” az apró 
kezek által. A legtöbben kis bárányká-
kat „alkottak” fonalból, amiket aztán 
boldogan mutattak fel a foglalkozás 
végeztével a közös fotózáson. A kéz-
műveskedéshez az alapanyagokat az 
önkormányzat adta erre az alkalomra.
Ha kíváncsi a kézműves foglalkozá-
son készült képekre, itt találja a galé-
riát.
Az óvodások se maradhattak ki az 
előkészületekből, számukra a Toronyi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezett nyusziváró foglalkozást. 
Ezen a délelőttön természetesen a já-
téké, a mókázásé volt a főszerep, eh-
hez pedig nagyban hozzájárult, hogy 
a kicsik nyuszijelmezt is magukra ölt-
hettek. Ráadásul egy előre elkészített 
képhez is adhatták az arcukat, ami 
ugyancsak mókás perceket szerzett 
nekik. És persze a sok ajándéknak is 
örültek, amit a roma önkormányzat-
tól kaptak.

Olvasóink írták
Zsilavecz Ildikó és Szilvási András 
tisztelettel megköszönik Torony és 
társegyházközségei: Bucsu, Doz-
mat és Sé híveinek adományait, 
mely Dr. Perger Gyula plébános úr 
és Horváth Gáborné kezdeménye-
zésére gyűlt össze. „Köszönjük, 
hogy Roland fiunk segítségére si-
etett az egyházközség. Nagy segít-
séget jelent családunknak, amivel 
fiunk gyógyulásához – ami lassan 
két éve tart - önzetlenül hozzájá-
rultak.”

Művelődési ház  hírei

Fotó: Kopácsi Anita
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programok

1. hétfő
MAJÁLIS
majális, májusfaállítás 
Helyszín: művelődési ház mögötti rendezvénytér

5. péntek
14.00-16.00 ANYÁK NAPI ajándékok 
készítése
kézműves foglalkozás Bartus Adriennel,
a  Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával
Helyszín: művelődési ház

12. péntek
18.00-19.00 „LÉLEKVIRÁG”  
RAJMON ÁDÁM KÖLTŐ KÖNYVBEMUTATÓJA 
az Új Nemzedék zenekar közreműködésével
Helyszín: művelődési ház

13. szombat
Kirándulás Dozmatra 
(Érdeklődni lehet Joó Imre szervezőnél)

25. csütörtök
Nyugdíjas klub utazása Dobronakra

26-27. péntek-szombat
KISÁLLAT BEMUTATÓ
Helyszín: művelődési ház 

28. vasárnap

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 
koszorúzás és mécsesgyújtás a két temető emlékművénél

GYERMEKNAP 
 I. Toronyi Sütemény és Tortakészítő Verseny,

Paprika Jancsi Bábszínház,lovagoltatás,
ügyességi és népi játékok,

légvár és sok-sok meglepetés… 
Helyszín: művelődési ház mögötti rendezvény tér

CSALÁDI NAP 
a Csicsergő Óvoda Szülői Közösségének szervezésében
Helyszín: művelődési ház mögötti rendezvénytér

20. szombat

GAZDAG GYULA EMLÉKHÉT,
MŰVÉSZETI NAP ÉS KIÁLLÍTÁS
Helyszín: általános iskola

18. csütörtök

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! Információ:  30/207-6803 mobiltelefon számon 

9. péntek
10.00 HORVÁTH NIKOLETTA ÍRÓ 
KÖZÖNSÉG TALÁLKOZÓJA
rendhagyó irodalomóra 
a Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával
Helyszín: művelődési ház

10. szombat
TORONYI CIVIL NAP
Helyszín:  sportpálya

19-23-ig hétfő-péntek
MATULA TÁBOR
Helyszín: művelődési ház

23. péntek

26-30-ig hétfő-péntek
MATULA TÁBOR

Helyszín: művelődési ház

15.00 SŐRÉS RÓZA MESEÍRÓ 
INTERAKTÍV MŰSORA 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával
Helyszín:  művelődési ház

TORONYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 
125 ÉVES JUBILEUMI RENDEZVÉNYE

Helyszín: művelődési ház

24. szombat

25. kedd

26. szerda

09.00-11.00 Vegyes vásár
Helyszín: művelődési ház

Kinyó Zsolt: A Szent Márton zarándokút 
(Szombathelytől-Tours-ig) vetített képes előadás 
a Toronyőr Kulturális Egyesület szervezésében 
Helyszín: művelődési ház

28. péntek
SZENT LÁSZLÓ-ÉV AKADÁLYVERSENY
a Gazdag Gyula Általános Iskola szervezésében

Helyszín: általános iskola

29. szombat

TŰZOLTÓ BÁL 
Helyszín: Torony Vendéglő

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
iskolai rendezvény a sportcsarnokban 
NYULÁSZ PÉTER író interaktív előadása 
iskolás gyermekeknek
A Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával
Helyszín: művelődési ház 

2. péntek


