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Önkormányzati híradó Felelős kiadó: Kovács György polgármester

Községünkben évente kétszer van bú-

csú: tavasszal és ősszel. A tavaszi – Szent 

Flórián-napi – a falu védőszentjének ünne-

pén, míg az őszi Szűz Mária ünnepén, ez 

a templom búcsúja. Ez utóbbihoz fűződő 

emlékeket idézünk fel az őszi búcsú nap-

ján.

Templomunk megépítése előtt a kastély 

tartozékaként álló urasági kápolna nyilvá-

nos volt. E kápolnáról olvashatunk az 1802-

ben felvett, a dozmati plébánia irattárában 

lévő egyházlátogatási jegyzőkönyvben is: 

„Szűz Mária tiszteletére van megáldva, a 

búcsúja Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-

nepe. Az oltár a kápolnában fából van, új, 

tekintetes Rumy József uraság költségén 

1802. évben Szűz Mária tiszteletére építve, 

kinek szobra az oltár közepén térdelő, az őt 

üdvözlő Gábor angyalt ábrázolja.” Mindez 

két évszázaddal ezelőtt volt.

Az 1881-ben felszentelt mai templom 

főoltárán is Szűz Mária szobra található.

Toronyi búcsú

„Mária neve napján”

Az őszi búcsú idejét ugyancsak kegyes 

esemény határozta meg. A korabeli króni-

kás (Németh Károly) így ír erről 1896-ban: 

„A toronyi temetőben a gyönyörű keresz-

tet 1894-ben csináltatta Torony község. 

1894. szeptember 12-én szentelte fel Hor-

vát István prépost, a szombathelyi kerület 

esperese Mária neve napján, mivel díszes 

templomunk is Mária neve napjára lett 

szentelve. Éspedig azért lett arra szentelve, 

mert elporlott őseink már 1854-ben annak, 

ugyanis a Boldogságos Szűz Mária nevé-

re akarták szentelni. Tehát ez időtől fogva 

Toronyban két búcsú esik, az egyik Szent 

Flórián, a másik Szűz Mária neve napján.”

Dr. Schermann Vera

Toronyi István:

Szeptember

A mezők felett kapák fénye villan

s amit meghagyott még a nyári láz,

most elnyeli a széles szájú zsák

s kiönti otthon, majd a verem-sírban.

A tagutakon szekerek döcögnek,

fáradt kerekük zenéje sírás

s egy pipás paraszt lassan odavág

az igát rázó, szép szarvú ökörnek.

Porfelhő száll, mint Veronika-kendő,

takarója sebektől vérző tájnak,

májusi álmok lassan visszafájnak;

jaj! a mező élete is esendő.

Krumpliszár füstje kormoz föl az égre

s őrzőgyerekek füttye riogat,

a messzeségből jön az alkonyat.

Piros ruhája mintha tűzben égne.

Kolompszót ringat az estéli táj,

ember és állat hazafelé gondol

s a lila fényben égő, messzi-dombokon

takarodót harsonáz Szent Mihály.

(A fenti vers falunk szülötte Toronyi /Németh/ 

István /1906–1991/ plébános Égnek az asz-

tagok c. kötetében jelent meg 1937-ben)



2 Toronytól az Ondódi Toronyig

A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal hírei

Tisztelt Lakosság!

Felhívom a Tisztelt Lakosság fi -

gyelmét, hogy a Szombathelyi Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. 

október 31-ig ellenőrzést tart a telepü-

lés belterületén a nyílt rendszerű csa-

padékvíz elvezető rendszer (árkok) 

állapotának felmérésére érdekében.

Az átereszekben, árkokban a le-

hullott csapadék elvezetésében nagy 

problémát tudnak okozni a fák lehul-

lott levelei, a növényzet vagy más 

hulladék, amelyek elakadnak, fel-

gyűlnek ott.

Az 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM 

együttes rendelet 6 §-a szerint:

A tulajdonos köteles gondoskodni:

– az ingatlan előtti járdaszakasz 

(járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő tel-

jes terület);

– a járdaszakasz meletti nyílt árok 

és ennek műtárgyai, továbbá

– tömbtelken a külön tulajdonban 

álló egyes épületek gyalogos megkö-

zelítésére és különjárására szolgáló 

terület tisztán tartásáról,

– a csapadékvíz zavartalan lefolyá-

sát akadályozó anyagok és más hulla-

dékok eltávolításáról.

A fenti jogszabály értelmében 

kérjük a lakosságot, hogy személyre 

szóló felszólítás nélkül szíveskedje-

nek az előírtaknak megfelelően a saját 

ingatlanuk előtti árkokat rendbe tenni, 

hogy azok a mederben a természetes 

vízelfolyást ne gátolják!

Lakics Monika

jegyző

Felhívás

A Nemzetgazdasági Minisztérium 

a fi atalkorúak álláskeresővé válásának 

megelőzésére, munkavállalásuk ösz-

tönzésére, valamint az önkormányzatok 

nyári szabadságolási időszakára kisegítő 

nyári diákmunka esetleges támogatási 

lehetőségét vetette fel az önkormányza-

toknál, valamint önkormányzati fenntar-

tású intézményeknél.

A támogatás lehetősége tizenhat év 

fölötti, huszonöt év alatti nappali tago-

zatos tanulók legfeljebb két hónapos 

részmunkaidős foglalkoztatásához kap-

csolódott.

A támogatott foglalkoztatás legko-

rábban 2013. július 1-jén kezdődhetett 

és legfeljebb két hónapos időtartamban, 

teljes munkaidőben vagy részmunkaidő-

ben történhetett.

A program keretében csak teljes mun-

kaidős, szakképzettséget nem igénylő 

munkakörben történő foglalkoztatás 

esetében nyújtható a maximális támo-

gatási összeg, mely 100.000 Ft lehet. 

Részmunkaidős foglalkoztatás esetében 

a nyújtható támogatás legmagasabb ösz-

szege is csökken arányosan a munkaidő 

csökkenésével.

Torony Község Önkormányzata is élt 

a lehetőséggel és teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatásra Hudák Evelint 

és Antal Dánielt, Dozmat Község Ön-

kormányzata pedig Horváth Adriennt 

vette fel, akik részben a Toronyi Közös 

Önkormányzati Hivatalban, részben 

pedig az önkormányzati feladatokban 

segédkeztek. A diákok hamar ráéreztek 

a munka ízére és minden tudásukat fel-

használva segítették az önkormányzat 

munkáját. Mindhármuk más területe-

ken munkálkodott. Adri Dozmaton na-

gyon sokat segített a falu szépségének 

fenntartásában. Feladatai közé tartozott 

a virágok öntözése, a művelődési ház 

takarítása is. Nagy segítséget nyújtott 

polgármester úrnak abban, hogy a tu-

rista útvonalon végig haladva, illetve 

a faluban fénykép anyagot gyűjtött egy 

fényképalbum elkészítéséhez. Említés-

re méltó még a szervezési feladatokban 

való részvétele is, hiszen táboroztatás 

is folyt ez idő alatt Dozmaton, és Adri 

nagyon sokat segített ennek lebonyolí-

tásában.

Az elmúlt egy hónapban Evelin To-

ronyban az óvoda környezetét tette 

szebbé festményével. A festmény egy 

hónapig készült az óvódások számára, 

hogy a délelőtti, illetve délutáni udvaron 

eltöltött idejüket hangulatosabb és szebb 

környezetben tölthessék. Falfestménye 

még a felnőttek világában is ismerős 

Hupikék Törpikéket ábrázolja és persze 

Hókuszpók sem hiányozhat a képről. 

Evelin emellett még a falunapi program 

lebonyolításában is segédkezett.

Dani egy hónap alatt bevetette ma-

gát az irodai élet világába. Ő inkább a 

sokrétű hivatali teendők segítésével, 

adatgyűjtésekkel, kimutatások elkészíté-

sével, joganyagok rendszerezésével fog-

lalkozott, Pold Eszter igazgatási előadó 

mentorálásával. Emellett sokat segített 

még a plakátok, szórólapok, értesítsek 

megírásában is, továbbá a falunapi prog-

ramok lebonyolításában.

Torony Község Önkormányzata és 

Dozmat Község Önkormányzata is kö-

szönetet mond mindhárom tanulónak 

segítségükért és kívánunk nekik eredmé-

nyekben gazdag, sikeres tanévet!

Nyári diákmunka a Toronyi Közös

Önkormányzati hivatalban

Szenzációs 

könyvvásár

a Toronyi Műve-

lődési Házban
2013. szeptember 20-án dél-

előtt 9-től 12-ig, délután 14-től 

18-ig; valamint szeptember 22-

én 9-től 12-ig és 13-tól 18-ig.

A könyvtár leselejtezett köny-

vei 100 Ft-os egységáron meg-

vásárolhatóak.

Minden könyvbarátot sok sze-

retettel vár a Művelődési Ház!

Torony község az interneten:
www.torony.hu
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Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy Torony községben a kutyák ve-

szettség elleni szervezett oltása és féreghajtó szerrel kezelése Torony I. 

községrészben 2013. szeptember 14-én (szombaton) 8 órától 9.30-ig lesz a 

toronyi templom előtti téren.

Torony II. községrészben 2013. szeptember 14-én (szombaton) 10 

órától 11.30-ig lesz az Ondódi italbolt előtt.

Állatorvos: Dr. Sándor Csaba (06-30/9566-551).

MINDEN 3 HÓNAPOT BETÖLTÖTT KUTYA VESZETTSÉG EL-

LENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

Csak chippel ellátott kutya oltható. Chippelésre a helyszínen lehetőség 

van, ára 3500 Ft.

Az oltás díját – 3500 Ft-ot – a helyszínen kell fi zetni. A háznál oltás 4000 

Ft. Kérjük, előre jelentsék be az állatorvos telefonszámán, vagy a Toronyi 

Közös Önkormányzati Hivatal telefonszámán (06-94/540-521).

Az oltáshoz a kutyákat pórázon, szükség esetén szájkosárral – ebbel bán-

ni tudó személy vezesse.

A korábbi oltási bizonyítványt mindenki szíveskedjen magával hozni. Az 

oltási könyvpótlás, vagy új kutya esetén a kiállítás 500 Ft. Ha időközben a 

kutya elpusztul, vagy elveszett, ezt a tulajdonos köteles bejelenteni.

Az év végéig be nem oltott kutyák tulajdonosai szankcióval sújthatók.

Lakics Mónika sk. jegyző

Értesítés eboltásról

Tisztelt Lakosság!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 

a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a ve-

szettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, háromévente 

legalább egy alkalommal eb-összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyil-

vántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráshoz köteles a mellékelt ADAT-

LAPON lévő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki e köte-

lezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfi zetésére kötelezhető.

Ha nincs kutya, abban az esetben az adatlapra csak nevet, címet és dátumot kell 

írni, valamint aláhúzni a „Nem tarok ebet” szövegrészt. Az adatlapot alá kell írni.

Az adatlapokat a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalba kérjük visszajuttat-

ni 2013. szeptember 31-ig.

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, 

helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat.

Az ebtulajdonosok – az összeírást követően – kötelesek az adatokban bekövet-

kező változásokat bejelenteni!

Adatlap kérhető a hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról 

(www.torony.hu) is.

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szük-

séges munkafolyamatok elvégzését.

Köszönjük!

Eb-összeírás

Roma holocaust
2013. augusztus 11-én vasárnap délelőtt tartottuk megemlékezésünket a roma 

holocaustról. Mint ismeretes, 1944-ben gyűjtötték össze a település cigány szár-

mazású lakóit. A Csicsergő óvoda épületénél lévő emléktáblánál került sor a ko-

szorúzással egybekötött megemlékezésre.

Felhívás
Tanuljon angol, német

nyelvet és informatikát

helyben, szinte INGYEN!

100 órás PL-4464 Angol/Német/

Számítástechnika alapok a gyakorlat-

ban képzésre várjuk az érdeklődők je-

lentkezését!

A képzés tervezett kezdete: 2013. 

október, helyszíne: Torony Művelődé-

si Ház.

A képzés díja: maximum 4550 Ft 

önerő befi zetése szükséges.

A képzés ütemezése: szombaton 

9.00–14.00, vagy kedd, csütörtök na-

pokon 17.00–20.15 között.

A projekt keretében megvalósu-

ló mindkét típusú képzésben (idegen 

nyelvi és informatikai) részt vehet 

minden 18. életévét betöltött felnőtt, 

aki nem áll középiskolával, felsőokta-

tási intézménnyel tanulói vagy hallga-

tói jogviszonyban.

A projekt keretében elnyerhető tá-

mogatás maximális összege 90 000 Ft. 

Minden képzésben résztvevő személy 

önrész befi zetésével járul hozzá képzé-

sének díjához. Az önrész mértéke a kép-

zési díj összegének minimum 5%-a.

A képzés során az alábbi témakörö-

ket sajátítják el a hallgatók: a résztve-

vő megérti a köznapi témájú szavakat, 

kifejezéseket, főleg a konkrét helyze-

tekre (pl. családra, közvetlen környe-

zetre) vonatkozókat, egyszerű monda-

tokkal, kifejezésekkel be tudja mutatni 

önmagát, szűkebb környezetét. Képes 

egyszerű kérdéseket feltenni, azokra 

válaszolni, alapszükségleteit ki tudja 

fejezni, információt kérni és adni, egy-

szerűbb szituációkban helyt állni, rövid 

üdvözlő szöveget írni, személyes adata-

ira vonatkozó nyomtatványt kitölteni.

Tanúsítvány kiadásának feltétele: 

a tanfolyam záróvizsgával fejeződik 

be, mely két vizsgarészből áll: szóbeli 

vizsga és írásbeli teszt. A záróvizsga 

akkor eredményes, ha a jelölt mind-

két vizsgán (szóbeli és írásbeli) is eléri 

legalább a 60%-ot.

A képzések megfelelő létszám ese-

tén indulnak, ezért előzetes igényfel-

mérést tartunk. Kérem jelentkezési 

szándékát a Művelődési Házban je-

lezze (Torony, Felsőőri u. 47., telefon: 

+36-94/352-012; +36-30/207-6803) 

2013. szeptember 26-ig.
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Dr. Palkó István – Torony község 

második díszpolgára – 1913. augusz-

tus 23-án született, szegény kisbirtokos 

család gyermekeként. Tehetsége már az 

elemi iskolában kitűnt. Tanítói biztatták 

a továbbtanulásra. Kitűnő eredménnyel 

végzett a Premontrei Gimnáziumban, 

Szombathelyen. A sokgyermekes sze-

gény családnak nem volt könnyű tanít-

tatni a tehetséges gyermeket. Pécsre ke-

rült egyetemre, ahol latin, görög, magyar 

szakon szerzett diplomát. Egyetemi évei 

alatt grófi  gyermekeket tanított, ebből fe-

dezte taníttatásának java részét.

Tanári diplomát és bölcsészdoktori 

oklevelet szerzett. Torony községből in-

dult, abból a faluból, ahonnét csak ketten 

lettek híresek, a papköltő, Toronyi Né-

meth Istvánnal.

Szombathelyen a két világháború kö-

zött teremtődött szellemi központ egyik 

tevékeny közreműködője, majd a háború 

utáni évtizedekben a szellemi élet első 

számú irányítója volt.

Az egykori Felsőfokú Tanítóképző 

Intézetet első igazgatója volt. A miniszté-

rium nem szeretett volna még egy tanító-

képzőt, mert már elég sok volt az ország-

ban, ezért elsőként indult el a népművelő-

könyvtáros képzés Szombathelyen.

Az 1960-as évek elején a szlovéni-

ai maribori egyetemmel társintézményi 

kapcsolatot hozott létre. Lektornak hív-

ták az egyetemre és segített a szlovén-

magyar szótár összeállításában. Közel 

10 idegen nyelven beszélt és szinte min-

den hangszeren tudott játszani.

Ünnep volt, amikor hazalátogatott. 

Olyankor házról házra végigkérdezte 

a toronyi lakosokat. Kimondhatatlanul 

boldog volt, amikor 2001-ben szülőfalu-

ja díszpolgárrá avatta.

Palkó István egész életét az oktatás-

nak, a tudománynak szentelte. Hitval-

lása szerint a tanári pálya csodálatos 

dolog, de a tanár feladata nem meg-

buktatni a diákot, hanem minden órán 

megtanítani.

Arra kérünk mindenkit, őrizzük meg 

emlékét méltó módon évente.

Torony község képviselő-testülete

100 éve született Torony község második díszpolgára

A megemlékezők csoportja

2013-ban elérkezettnek látta az időt 

a Toronyi Aranypatak Asszonykórus, 

hogy a sok vendégszereplés és talál-

kozón való részvétel után, 2013. jú-

nius 1-jén megrendezze az I. Toronyi 

Kórustalálkozót, melyre elsősorban az 

elmúlt évek során vendégszereplésre 

és kórustalálkozók helyszínéről hívtak 

meg résztvevőket.

A meghívásnak 7 kórus tett eleget: a 

Tápláni Gyöngyvirág Dalkör, a Rozma-

ring Asszonykórus Vasszécseny, a Pe-

renyei Férfi  Népdalkör, a Vassurányért 

Kulturális Egyesület Dalköre, a Tavaszi 

Szél Citerazenekar, a Pál és Pál és a há-

zigazda, a Toronyi Aranypatak Asszony-

kórus Egyesület.

Minden fellépő színpadra lépése előtt 

a „Szalagfára” felkötötte szalagját.

I. Toronyi Kórustalálkozó

A Toronyi Aranypatak Asszonykórus
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Kovács György polgármester meg-

nyitója után kezdetét vette a megméret-

tetés, melynek szakvéleményezői Föl-

desi Jánosné és Földesi János, a Boglya 

együttes tagjai voltak.

A rendezvény teltház előtt zajlott, 

még a Szombathelyi TV is készített róla 

összefoglalót.

A szakvéleményezők értékelése után 

a csoportok még együtt maradtak egy jó 

kis közös éneklésre.

Ezzel a rendezvénnyel hagyományt 

szeretnének teremteni, azaz évről évre 

megrendezik a találkozót. Vassurányért Kulturális Egyesület Dalköre

Perenyei férfi kórus

Tápláni Gyöngyvirág Dalkör

Rozmaring Asszonykórus Vasszécseny

Tavaszi Szél Citerazenekar
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Ahogy a költő mondaná: „Tüze-

sen sütött le a nyári nap sugára, az ég 

tetéjéről…” a toronyi focipályára. Nem 

panaszkodhattunk, az időjárás igen ke-

gyes volt hozzánk.

A délelőtt folyamán kispályás labda-

rúgóverseny zajlott, amire a helyszínen 

lehetett nevezni.

A mérkőzések és a 11-es rúgó verseny 

a délután kezdődő kulturális műsor előtt 

ért véget.

Míg a mérkőzések zajlottak, addig a 

Bulcsu Vezér Hagyományőrző Egyesület 

tagjai a délelőtti szentmiséről kiérkező-

ket, valamint a falu apraja-nagyját ősi 

magyar sámán dobokkal és szürke marha 

szarvából készült kürttel, valamint kari-

kás ostor pattogtatása közepette hívták, 

csalogatták a délutáni programokra.

A Just for Fun Line Dance Club – 

country táncokkal nyitotta meg a falunap 

programját, majd ezt követte a Buccsi 

Rezedák néptánccsoport sokrétű és szín-

vonalas műsora.

Hazai pályán lépett fel a Boglya 

együttes, a tőlük megszokott közönséget 

elvarázsoló műsorral. A folklór blokkot a 

Perenyei Férfi kórus zárta.

Falunap augusztus 18-án

Just for Fun Line Dance Club

Buccsi Rezedák

A Boglya együttes

Zumba bemutatóSzamóca Színház
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Ezt követően a Szamóca Színház szó-

rakoztatta és mozgatta meg a közönsé-

get, majd egy fergeteges zumba bemuta-

tó következett.

Kovács György, községünk polgár-

mestere ünnepi beszéde után Brenner 

József nyugalmazott püspöki helynök, 

a Veszprémi Szeminárium spirituálisa 

megáldotta az új kenyeret, majd a Dísz-

polgári és a Toronyért Emlékplakett ki-

tüntető címek átadása következett.

Díszpolgári címet kapott Joó Imre.

Joó Imre 1949-ben született, az ál-

talános iskolát Toronyban, középiskolai 

tanulmányait a Nagy Lajos Gimnázium-

ban, Szombathelyen végezte.

Első munkahelye az ÉLGÉP volt, 

ahol lakatosként, majd műszaki előadó-

ként dolgozott.

1982-ben választották Torony Közsé-

gi Közös Tanács tanácselnökének (To-

rony, Bucsu, Sé, Dozmat tartozott ide).

1990-ben polgármesternek választot-

ták. Sikeresen „levezényelte” a rendszer-

változást, polgármestersége alatt folya-

matosan fejlődött a falu.

Nyugdíjba vonulása óta – mely 2010-

ben következett be – képviselőként is to-

vább tevékenykedik a faluért.

Munkássága ideje alatt épült ki a csa-

torna- és gázrendszer; megépült a torna-

csarnok és a toronyi vendéglő; megújult 

az óvoda, az egészségház, valamint a 

művelődési ház; kialakításra került az 

Aranypatak Lakókert, valamint elkészült 

a község valamennyi utcájának aszfalto-

zása. 12 évig volt tagja a Szombathelyi 

Kistérségi Társulás Elnökségének. Hob-

bija a sport, 36 éve egyik vezetője a To-

ronyi Sportkörnek.

Kitüntetései: Tanács Kiváló dolgozó-

ja; Elismerő Oklevél az Önkormányzati 

rendszer kialakításáért; Markt Neuhodis 

Község aranyjelvénye; Vas Megye 

Sportjáért plakett; Vas megye Labdarú-

gásáért plakett és Elismerő oklevél.

Horváth Gáborné és Nagy Ferenc-

né pedig Toronyért Emlékplakettet 

kapott a képviselő-testület döntése 

alapján.

Horváth Gáborné sz.: Horváth Má-

ria 1951. szeptember 20-án született To-

rony községben.

Alapfokú iskoláját is itt végezte, majd 

középiskolai végzettséget szerzett Szom-

bathelyen, az Entzbruder Dezső Gimná-

ziumban. Ezt kővetően a Nővérképzőbe 

járt. Első munkahelyén az ott szerzett 

ismeretek segítségével, nagy odaadással 

ápolta a betegeket.

1974. január 26-tól került Torony 

Község Tanácsához. Munkáját admi-

nisztrátorként kezdte.

Az államigazgatási munkakör ellátá-

sához szükséges szakvizsgákat megsze-

rezte. Munkáját mindenkor az érvényes 

jogszabályok szellemében, legjobb tu-

dása szerint végezte. Számára minden 

egyes ügyfél egy-egy sajátos esetet je-

lentett. Igazgatási főmunkatársként a 

szociális ügyek intézése is a feladata 

volt, melyet mindig az emberi helyze-

teket nézve intézte, maradéktalanul. Így 

dolgozott a lakosság és főnökei elisme-

résével több mint 3 évtizeden át.

Hivatali munkája mellett tevékeny ré-

szese volt a község életének is: óvodai és 

iskolai SZM-elnök és a községi vöröske-

resztes szervezet titkára volt.

Nagy Ferencné sz. Lakner Mária 

1948. február 12-én született Torony 

községben.

Az élete, a munkája minden mozzana-

ta Torony községhez kötődik.

39 évet dolgozott a köz szolgálatában, 

abból 37 évet Toronyban.

A gimnáziumi érettségi után Torony- 

Dozmat-Sé Községi Közös Tanácsnál 

kezdett dolgozni, adminisztrátorként. 

Majd 1 éves gyakorlat után, 2 évig meg-

bízott VB-titkárként helyettesített más 

községekben is.

1969. január 1-jétől adóügyi előadó-

ként, később főelőadóként folytatódott 

munkája.

A lakossági adóügyi és munkaügyi 

feladatokat 1997 szeptemberéig látta el.

1990. január 1-jétől a körjegyzőségen 

pénzügyi főelőadóként, majd később már 

főmunkatársként dolgozott, és a költség-

vetési gazdálkodási feladatokat végezte.

Munkája során a törvények betartása 

mellett a rábízott ügyeket emberközpon-

túan intézte, igyekezett segíteni az ügy-

feleknek.

A lakosság köréből bárki fordulhatott 

hozzá segítségért ügyes bajos dolgai in-

tézésében.

A falu közéletéből is kivette részét. A 

rendszerváltásig aktív tagja volt a Haza-

fi as Népfrontnak és a Vöröskeresztnek. 

Összességében 11 évig volt az óvodai és 

az iskola szülői munkaközösség elnöke.

2005. szeptember 15-én vonult nyug-

díjba.
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A hivatalos ünnepség után ismét a ha-

zai fellépőké voltak a világot megváltó 

deszkák, nagy taps fogadta a Toronyi 

Aranypatak Asszonykórus Egyesület 

fellépését, akik külön erre az alkalomra 

összeállított műsorral kedveskedtek a 

közönségnek.

A nap folyamán többször tartott be-

mutatót az ősi magyar kultúráról a Bul-

csú Vezér Hagyományőrző Egyesület: 

jurta állítás, íjász bemutató, karikás os-

toros ügyességi feladatok, leányrablás és 

ifjú vitéz pajzsra emelése is szerepelt a 

repertoárjukban, a közönség nagy meg-

elégedésére.

Mire leszállt az este a színpad a rock 

and roll fenegyerekeié lett, először a 

Rock and Roll Dili show műsora, majd 

Papp Rita és Bodnár Attila, az est sztár-

vendégei varázsolták el a közönséget.

Pityu és Tomi hajnalig tartó báljával 

zárult a falunap.

A rendezvény támogatói: Községi 

Önkormányzat Torony, Toronyi Pék-

ség, Buccsi Rezedák.
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Az óvoda nyáron sem zárta be telje-

sen kapuját, hisz csupán 6 hétig szünetelt 

a nyitva tartás. A nyári élet a gyerekek 

számára a tanévzáró után kezdődött. A 

hagyományokhoz híven a nevelési évet 

játékos műsorral zártuk. Mindkét cso-

port bemutatta az év során tanult – az 

évszakok és az ünnepek köré csoporto-

sított – verseket, énekeket, körjátékokat, 

dramatikus játékokat. Ekkor búcsúztat-

tuk az ősszel iskolát kezdő nagycsopor-

tosokat is.

A nyár a szabad játék, az élményszer-

ző túrák, kirándulások időszaka.

Buszos kirándulást szerveztünk 

Szombathelyre a Kámoni Ökoturisztikai 

Látogató- és Oktatói Központba, ahol 

a gyöngykavicsos ösvényeken sétálva 

rengeteg fa- és más növényfajtát mutat-

hattunk meg a gyerekeknek. Különösen 

nagy élményt nyújtott az arborétum te-

rületén található Öreg-tó és a vízesés, 

valamint a Trópusi Lepke- és Rovar-

kiállítás megtekintése. Innen a Saághy 

István Erdészeti Információs Központ-

ba sétáltunk át, ahol a park játszótér 

részén lehetőség volt mozgással egybe-

kötött játékra (futkározás, mászókázás, 

dombról legurulás, függőhídon átha-

ladás). Ezek után jólesett megpihenni 

az árnyas fák alatt, és elfogyasztani az 

otthonról hozott enni- és innivalót. Él-

ményekkel, új ismeretekkel gazdagod-

va tértünk vissza óvodánkba.

A nyár nagy részét a szabadlevegőn 

töltöttük a gyermekekkel. Erre szolgált 

óvodánk udvara, ahol járművezhettek, 

homokozhattak, focizhattak, a különbö-

Nyári élet az óvodában
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Akrobatikus rock and roll oktatás indul a Toronyi Művelődési Házban,

érdeklődni a fenti számon lehet.

ző mozgásfejlesztő eszközökön játszhat-

tak a gyerekek. A nagy melegben ügyel-

tünk arra, hogy árnyékban tartózkodja-

nak, biztosítottuk a megfelelő mennyisé-

gű folyadékot.

Ebben az időszakban több gyalogtúrát 

is szerveztünk. Ellátogattunk községünk 

távolabbi részére, az Ondódi toronyhoz. 

Kissé fáradtan érkeztünk a „dombra”, de 

mindezért kárpótolt bennünket a látvány, 

és egyik óvodásunk, Standi Liliána szü-

leinek szíves vendéglátása. Kipróbálhat-

ták az udvarukon felállított trambulint, 

labdáztak, rajzoltak.

Egyik másik délelőtt a dozmati ját-

szóteret céloztuk meg, következő alka-

lommal Sé irányába indultunk. Mindkét 

faluba az Aranypatakot övező réten men-

tünk, ezáltal lehetőségünk volt a termé-

szet szépségeit (a patak csordogálását, a 

rovarok zümmögését, a madarak csiripe-

lését, a virágok illatát) megtapasztalni. 

Lehetőségünk volt az egyik ház udvarán 

közelről megszemlélni a gyermekek szá-

mára érdekes állatokat. Ezek a progra-

mok nemcsak élményekkel gyarapítot-

ták gyermekeinket, de hozzájárultak tes-

ti edzettségükhöz és a közösségformáló 

magatartás kialakításában is szerepet 

játszottak.

A Szülők Közössége szintén Dozmat-

ra szervezett családi kirándulást. A ját-

szótéri közös játék, a sütögetés a Muzs-

lánál kellemes kikapcsolódást jelentett a 

résztvevő családok számára.

Nyáron megtörtént óvodánkban a 

csoportszobák, öltözők, mosdók, kony-

ha, iroda meszelése, a folyosó felújítá-

sa. Az udvar folyamatos karbantartásá-

val, szépítésével törekedtünk arra, hogy 

szeptemberben a gyermekeket esztétikus 

és balesetmentes környezetben tudjuk 

fogadni.

A meglepetés erejével hatott a szürke 

betonfalra varázsolt Hupikék Törpikék 

meseillusztráció, mely Hudák Evelin 

művészi munkájának köszönhető.

Mészáros Péterné

óvodavezető
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A hagyományokhoz híven az idei 

esztendőben is megtartották zarándokla-

tukat a toronyi plébánia hívei a hegyben 

található úgynevezett alsó kereszthez. 

Gyalogos zarándoklatunkra 2013. július 

7-én délután indultunk a falu végén ta-

lálható kereszttől. Útközben imáinkkal, 

énekeinkkel köszöntöttük a Szűzanyát és 

az Ő Szent fi át.

A hegyi kereszthez érve dr. Perger 

Gyula atya köszöntötte a plébánia terü-

letéről érkezett zarándokokat, valamint 

dr. Füzes Ádám atyát, a budapesti Szent 

Család plébánia plébánosát, aki a hétvé-

gén együtt ünnepelt a plébániához tarto-

zó egyházközségek híveivel.

Köszöntőjében Gyula atya megemlé-

kezett a zarándoklat első évéről, 1996-

ról. 1996-ban újították fel önkormány-

zati segítséggel az 1858-ban emelt ke-

resztet. Az első zarándoklat alkalmával, 

1996. augusztus 19-én Póka Jenő atya 

áldotta meg a keresztet és ekkor szüle-

tett az elhatározás, hogy minden évben 

Péter-Pál napjához kapcsolódva megren-

dezésre kerül a zarándoklat.

A rövid múltidézés után Szent Pál 

apostol levelein keresztül szemléltet-

te Ádám atya a kereszt titkát. Az Isten 

földre szállt, hogy életünk legyen. Nagy 

volt váltságunk ára, ezért a keresztre te-

kintve tegyünk félre mindent, ami nem 

kedves Isten színe előtt. Különösen a 

Hit Évében fontos, hogy elmélyítsük 

hitünket.

Ádám atya tanítása után az iskolás 

gyermekek műsora következett, majd 

imáinkkal, énekeinkkel dicsértük a 

mennyei atyát. Imádkoztunk azokért, 

akik már nem lehetnek itt velünk és azo-

kért is, akikkel évről évre együtt zarán-

dokolunk a hegybe. Imáink végén eléne-

keltük a pápai, a magyar és a régi székely 

himnuszt.

Ezután a Máté család jóvoltából aga-

pén vettünk részt.

Az agapé után felfrissülve indultunk 

vissza a faluvégi kereszthez, ahol hálát 

adtunk, hogy együtt imádkozhattunk, 

énekelhettünk.

Szöveg: Hoós Norbert

Fotó: Hoós Domonkos

A toronyi plébánia híveinek zarándoklata

a hegyi kereszthez

Az előző évekhez hasonlóan a Toro-

nyi Általános Iskola Diákönkormány-

zata idén is megszervezte az iskolában 

tanuló diákok számára a nyári tábort. 

A táborra – amelyet július 15. és július 

19. között tartottunk Sopronban – 15 

diák jelentkezett. Az 5 nap alatt sok-

sok érdekes programon vettünk részt, 

többek között: kötélpálya, strand, 

bobpálya, csokoládékóstolás, Bányá-

szati Múzeum, Tűztorony, mesepark, 

interaktív kiállítás. A táborozó diákok 

és szüleik nevében ezúton köszönöm 

az Aranypatak Kulturális Alapítvány, 

valamint a Szülők Közössége anyagi 

támogatását.

Nyári tábor 

diákjainknak
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AZ ONDÓDI TORONYIG
Önkormányzati Híradó

Kiadja:

Torony Község Önkormányzata

Felelős kiadó:

Kovács György polgármester

Felelős szerkesztő:

Juhász Zsolt művelődésszervező

Nyomdai munka: Komláti Nyomda Bt.

Tel.: +36-70/2020-708

A Toronyi KSK labdarúgó szakosz-

tálya 2013. június 21-én tartotta bajnoki 

évet záró rendezvényét a vendéglőben.

Elsőként Joó Imre elnök üdvözölte a 

megjelenteket, köztük a Labdarúgó Szö-

vetség részéről megjelent Gerencsér Ti-

bort és Szerdahelyi Jánost. Jelen voltak 

a község önkormányzati képviselői is. 

Az elnök röviden beszámolt a pénzügyi 

helyzetről, a sikeres pályázatokról, és 

plakettel köszönte meg két toronyi vál-

lalkozónak, Körmendi Lajosnak és Kon-

dor Lászlónak a TAO pályázati program-

ban nyújtott kimagasló segítségét.

Ezután Gombás József edző és Puskás 

Brúnó vezetőedző értékelte az ifi  és fel-

nőtt csapat bajnoki teljesítményét. Az ifi  

legjobb játékosa Buday László, a felnőtt 

csapaté Nagy Ferenc lett. Nagy Ferenc 

csapatkapitány megköszönte a játékosok 

nevében a támogatók és a vezetők, edzők 

munkáját.

Gerencsér Tibor, a megyei verseny-

bizottság elnöke átadta ifi  csapatunk já-

tékosainak a II. helyért járó ezüstérmet. 

Barta Zoltán a felnőtt, Berki Árpád az ifi  

bajnokság gólkirálya lett, serleget kap-

tak, a szurkolók képviselője Puskás Brú-

nó vezetőedzőt köszöntötte.

A bankett jó hangulatú vacsorával ért 

véget.

Megyei II. osztályban szereplő sakk-

csapatunk június 22-én szintén a vendég-

lőben tartotta idényzáró rendezvényét, 

ahol Gáspár János szakosztályvezető ér-

tékelt, majd itt is közös vacsorával zárták 

a rendezvényt.

Joó Imre sportköri elnök

A toronyi sportkör hírei

Torony KSK U21-es korosztályú, ezüstérmes labdarúgócsapata

A két edző, Gombás József és Puskás 

Brúnó, valamint a két legjobb játékos, 

Budai László és Nagy Ferenc

Tisztelt Lakosság!

Ezúttal tájékoztatom Önöket, hogy 

a településen szolgálatot teljesítő két 

körzeti megbízott közül az egyikük 

személyében változás történt: Szalay 

Gábor rendőr törzszászlós áthelyezés-

re került, augusztus elsejétől Szom-

bathelyen lát el szolgálatot. Helyette 

Babos Sándor rendőr zászlós érkezett 

településünkre, a továbbiakban a rend-

őri feladatokat ő látja el Németh Tibor 

rendőr főtörzsőrmesterrel közösen.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a körzeti megbízottak minden hónap 

első keddjén, 16–17 óra között foga-

dóórát tartanak a Torony, Réffy utca 1. 

szám alatti körzeti megbízotti irodán, 

itt panaszaikat, bejelentéseiket megte-

hetik.

Mindkét körzeti megbízott ren-

delkezik szolgálati mobiltelefonnal, 

Babos Sándor r. zászlós körzeti meg-

bízott a 06-20/965-6685 számú tele-

fonszámon érhető el, Németh Tibor r. 

főtörzsőrmester a 06-20/923-9319 szá-

mú telefonszámon áll a lakosság ren-

delkezésére.

Rendőrségi hírek

Kedves mozogni vágyó!
Ha szeretnéd megőrizni egészségedet, formálni alakodat, szeretnél meg-

szabadulni a felesleges kilóktól, vagy csak egyszerűen mozognál egy jót, ak-

kor itt a remek lehetőség! Az előzetes igényfelmérés függvényében lehetősé-

ged nyílik alakformáló aerobic órákon való részvételre, heti két alkalommal, 

a Művelődési Házban. Az előre látható kezdési időpont október eleje. Érdek-

lődni az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen lehet: +36-30/327-8550, 

pekbeata@freemail.hu

Pék Beáta


