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Önkormányzati híradó Felelős kiadó: Kovács György polgármester

„ Szép Tündérország támad föl
szívemben

 Ilyenkor decemberben.
 A szeretetnek csillagára nézek,
 Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
 Ilyenkor decemberben.”
A több mint 100 évvel ezelőtt papírra 

vetett sorok még ma is aktuálisak, sőt talán 
mondhatnánk azt is, örök érvényűek. A ke-
resztény kultúrából fakadóan az itt élő ember 
advent időszakát befelé fordulással, önvizs-
gálattal próbálja megélni. Nem olyan könnyű 
feladat ez manapság egy fogyasztói társada-
lomban. A multinacionális cégek bevásárló 
szentélyeiben tett látogatásaink során a fenti 
sorok megszürkülnek és talán el is vesztik 
igazi jelentésüket. Viszont ha csak egy pilla-
natra is megállunk, kinyitjuk szemünket, ész-
revehetjük, mennyire torzult világban élünk. 
A roskadásig rakott polcok, vakító fények és 
nagy képernyős televíziók mögé tekintve, 
nem szemünkkel, hanem szívünkkel meglát-
hatjuk a való világot, ahol vannak emberek, 
akik nélkülöznek, fáznak és reménytelen 
körülmények közt próbálják megélni min-
dennapjaikat. Néha teljesen egyedül érezve 
magukat a társadalomban. Ami szomorú, de 
ha már szívünkkel meglátjuk, érzékeljük a 
világot, mindjárt másként éljük meg a kará-
csonyt és az azt megelőző adventi időszakot.

„… Bizalmas szívvel járom a világot,
 S amit az élet vágott,
 Behegesztem a sebet a szívemben,
 És hiszek újra égi szeretetben,
 Ilyenkor decemberben.”
Képesek leszünk kezünket kinyújtani a 

szívünkkel látott, érzékelt világ felé. Azzal, 
hogy adunk és látva, ezzel örömet szerzünk 
embertársainknak, saját gondjainkat, problé-
máinkat – melyeket az év folyamán a szürke 
hétköznapok pakoltak ránk – sokkal jelen-
téktelenebbnek, sőt, lényegtelennek érezzük. 
Fontosabb lesz a másik. Higgyük el, ki ma 
bennünket megszólít, ugyanígy érez, mint 
mi. Higgyük el azt is, hogy az életünknek és 
a bolygónak, amin élünk, legmeghatározóbb 
ereje a szeretet.

Karácsony felé

„… És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
         Juhász Gyula (1902)

Ezzel a verssel és ezen gondolatokkal kívá-
nok Torony minden lakosának Kegyelemmel 
Teljes Békés Boldog Karácsonyt és Eredmé-
nyekben Gazdag Boldog Új Esztendőt.

Kovács György
polgármester
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A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal hírei

2013.10.27-én szórólappal in-
vitálta a Jobbik toronyi szervezete 
a lakosságot a helyi templomba, 
ahol székely zászlót adományozott 
a plébániának. (Milyen jogon és 
alapon!) A szórólap hátoldalát arra 
használták fel, hogy tisztességtelen 
és alantas módon alaptalan vádak-
kal illessék a helyi képviselőtestü-
letet a lakóparkkal kapcsolatban. 
Mellesleg így csináltak egy egy-
házi rendezvényből politikai meg-
mozdulást (szöveg, jobbikos zászló 
stb.), a jelenlévők teljesen jogos 
felháborodására.

Képviselőtestületünk határozot-
tan visszautasítja és cáfolja a szó-
rólapon közölteket!

A tisztánlátás végett még egyszer 
ismertetjük a „lakóparki történetet”.

2003-ban három szombathelyi 
vállalkozó kereste meg a polgár-
mestert, hogy Toronyban szeretné-
nek idősek szociális otthonát és la-
kóházakat építeni. Kinézték a volt 
vasútvonal és az elkerülő út közötti 
területet. Mivel a rendezési terv ezt 
lehetővé tette, a képviselőtestület 
támogatta az elképzelést.

Az ingatlanok magántulajdon-
ban voltak, a megegyezés gyors 
volt, megtörtént az eladás. A három 
fi atalember megvásárolta a terüle-
tet a 11 tulajdonostól.

A vállalkozók elkészíttették a 
terület részletes beépítési tervét, 
a közműterveket és a belterület-
be vonáshoz szükséges munkaré-
szeket. 2004. február 13-i ülésén 
a képviselőtestület már döntött is 
belterületbe vonásról.

A közműtervek egyeztetésekor 
az ÖNKORMÁNYZAT KIKÖ-
TÖTTE, CSAK AKKOR VESZI 
ÁT AZ UTAKAT, HA AZOK 
TELJES KIÉPÍTÉSE MEGTÖR-
TÉNIK. Ugyanis a vállalkozók az 
útépítés költségeit beleszámították 

a telekárba, és vállalták annak el-
készítését.

Közben a lakópark átkerült 
Sróth Márton mosonmagyaróvári 
építész tulajdonába, aki a közmű-
vek kiépítését elvégezte. Az ÖN-
KORMÁNYZAT A KÖZMŰVEK 
KÖZSÉGI RENDSZERRE TÖR-
TÉNŐ RÁCSATLAKOZÁSÁÉRT 
NEM KÉRT EGY FILLÉRT SEM, 
ezzel is támogatva a beruházást.

Aztán a terület visszakerült a 
KKM 2004 KFT. (Molnár Sz.) ke-
zébe, akik elkezdték árulni az in-
gatlanokat.

Az építkezés olyan gyors ütem-
ben zajlott, hogy a képviselő-tes-
tületnek már a 2005. szeptember 
8-i ülésén az utcanevekről kellet 
döntenie. Mikor beépítést nyert az 
Orgona utca mindkét oldala, az oda 
költözöttek joggal kezdték hajtani 
az utat, hisz az akkor vörös kavics-
ból készült útalap volt.

Az önkormányzat és az ott lakók 
nyomására M. Sz. megrendelte a 
Varga Kft.-nél az összes út „itatásos 
hengerlés” módon történő kivitele-
zését, ami el is készült. De az épít-
kezések gyors ütemben folytatód-
tak, még a téli időszakban is, ami az 
utakat nagy mértékben rongálta.

M. Sz. az akkori polgármester 
kérésére az utakon keletkező lyu-
kakat „kikátyúztatta” 2009-ben, és 
ígéretet tett a végleges burkolat el-
készíttetésére. Azóta viszont sem-
mi nem történt.

Illetve dehogy nem: 2011-ben a 
KKM 2004 KFT. csődbe ment, a 
Nemzeti Adó és Vámhivatal 100 
milliós jelzáloggal terhelte meg a 
KKM 2004 KFT. tulajdonában lévő 
lakóparki utakat. Vagyis, ha Torony 
Község Önkormányzata tulajdonba 
akarná venni az utakat, ezt ki kelle-
ne fi zetnie és még 50–60 millióba 
kerülne az utak teljes rendbetéte-

le. Azt mindenki sejti, hogy ennyi 
pénze nincs és nem is lesz soha egy 
falusi önkormányzatnak.

De a Jobbik (Magyar Szabolcs) 
szervezete ebbe szeretné belekény-
szeríteni a testületet.

Az emlegetett szórólapon azt 
írják, hogy a nyári útkátyúzást 
ők rendezték. Ez is hazugság. 
Az anyagot a lakóparkban élő 
Radvánszky Kázmér szerezte és az 
önkormányzat közmunkásai terí-
tették el. (Egy autónyit valakik az 
első éjszaka elloptak.) A köszönet 
és hála Radvánszky urat illeti. Az 
ilyen hozzáállás pozitív példa kell 
hogy legyen, ebben a képviselőtes-
tület mindig is partner lesz.

A Jobbik (Magyar Szabolcs) 
soha semmilyen használható javas-
latot nem tett le az önkormányzat 
elé, amit érdemben meg kellett vol-
na tárgyalni. A jogi rendezés útjait 
mi is tudjuk, de előbb biztos pénz 
kellene az útépítésekre, akkor len-
ne értelme tulajdonba venni.

Kovács György polgármester 
2013 nyarán feljelentést tett a rend-
őrségen az egész beruházás miatt, 
a nyomozás még tart, ennek ered-
ményét kíváncsian várjuk. (Kép-
viselőink véleménye szerint a fel-
jelentést megtehette volna a lakók 
perközössége is, ezt támogatta vol-
na az önkormányzat.)

Megértjük és átérezzük a lakó-
park útjai miatt bosszús emberek 
problémáját, és ahol tudunk, kö-
telességünk is segíteni. Októberi 
ülésünkön megbíztuk polgármester 
urat, hogy vásároljon mart aszfal-
tot, vagy más töltőanyagot a nagy 
lyukak megszüntetésére.

Természetesen keressük a meg-
oldást, és várjuk a javaslatokat, öt-
leteket is.

Torony község
képviselő testülete

Jobbított a Jobbik a lakóparki utakon?
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Településünkön, immár hagyomány-
ként, minden évben az önkormányzat 
képviselő-testülete meghív minden 65 év 
feletti lakost az idősek napjára. Az idén 
december 14-én, szombat délután került 
sor erre az ünnepségre.

Idősek karácsonya

Az angyalok 
fi gyelnek

Ezzel a címmel indítottuk útjára idén 
először, hagyományteremtő jelleggel 
rendezvénysorozatunkat a toronyi plébá-
niával közösen. A templom előtt felállí-
tott betlehemnél, advent minden hétvé-
géjén műsort adtunk, helyi szereplőket 
bevonva. A program keretében ilyen 
címmel rajzpályázatot hirdettünk meg 
az általános iskola alsó tagozatában. Sok 
értékes pályaművet kaptunk. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a programban 
résztvevőknek, a gyerekeknek és a fel-
készítő pedagógusoknak a közreműkö-
dését. Reméljük, hogy jövőre egy hosz-
szabb, nagyobb ívű programsorozatba 
tudjuk bevonni a lakosságot.

Bódás János
A karácsonyi 

Jézushoz
Jézus, te is születtél,
milyen fi ú lehettél?
Verekedni szerettél?

Hát mosdani? ... Vagy jobb voltál
minden földi gyereknél?
Hát zöld egrest ettél-e
egészséged vesztére?
Fáról sokszor estél-e?

Kék foltokkal rakva hányszor
értél haza estére?

Panasz is volt néha rád?
Ne szomorítson a vád:
ha elszakadt a ruhád,

vagy valamit összetörtél,
kiporolt-e jó anyád?
Ó, te égi, tiszta fény,
követni mernélek én,
szakadékok peremén,

ha tudnám: te is így kezdted,
gyermekként, akárcsak én.

Géczi József
December

Hűvös hónap december,
jégcsapok lógnak az ereszen,

mintha dermedne a világ,
szívem úgy roppan, akár az ág.

Bűvös hónap december,
szelíden, halkan jár az ember,

ezer meg ezer dolgot gondol át,
most nem a szem, a szív az, ami lát.

Gyertya lángja lobban,
elvakít a fény,

oltsd el a lámpát kérlek
és ülj közelebb mellém.

Szívem halkan dobban,
letérdel az ég,

csillagporos kabátjával
betakar az éj.

A meghívást közel 80 fő fogadta el. 
A megjelenteket Juhász Zsolt intéz-
ményvezető köszöntötte, majd Kovács 
György polgármester meleg és megható 
szavai követték. Ezt követően színvona-
las műsor szórakoztatta a nyugdíjasokat: 
a Csicsergő Óvoda műsora, a Toronyi 
Általános Iskola irodalmi színpada és 
énekkara, a Toronyi Aranypatak Asz-
szonykórus és a Buccsi Rezedák tánc-
csoport, valamint a Just for Fun Line 
Dance Club szerepelt, ők country tánco-
kat roptak.

Az estet vacsora, majd egy rögtönzött 
bál zárta.

Szünidei 
felhívás!

Kedves iskolások!
Minden toronyi gyermek 

előtt nyitva a Művelődési 
Ház! December 27-én; 28-
án és 30-án 14 és 18 óra kö-
zött non-stop játékfoglal-
kozásokkal (asztalitenisz, 
csocsó, billiárd, darts, tár-
sasjátékok), igény szerint 
fi lmvetítéssel vár bennete-
ket a Művelődési Ház.
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Január 22. a magyar Himnusz szüle-
tésnapja: ezen a napon fejezte be Szat-
márcsekén Kölcsey Ferenc fő művét. 
1989. január 22. óta ez a nap a Magyar 
Kultúra Napja.

„Ezen napon arra emlékezünk, hogy 
»Nemzeti Imánkat« 1823. január 22-én 
fejezte be Kölcsey Ferenc Csekén. Saj-
nálatos azonban, hogy manapság az 
írott és vetített médiák csak töredékesen 
emlékeznek erre, a számomra oly fontos 
és viszonylag fi atal ünnepre. Fiatal, hi-

szen 1989-ben, a várva várt magyar új-
jászületés esztendejében fogadtuk meg: 
mostantól kezdve minden január 22-ét, 
Himnuszunk születésnapját a magyar 
kultúra napjaként üljük meg. Ha vicce-
lődni akarnék, azt mondanám, a televí-
ziók és sajtótermékek szerkesztői talán 
azért várnak a megemlékezéssel, mert ta-
nultak Kölcseytől, hiszen csak 1829-ben 
jelent meg először a Himnusz nyomtatott 
formában, Kisfaludy Károly folyóiratá-
ban, az Aurórában.” – írja Jókai Anna 

Kossuth-díjas írónő.
Kedves Toronyban lakó általános és 

középiskolás diákok!
Mérettessétek meg magatokat 2014. 

január 22-én, szerdán délután 17 órakor 
a Toronyi Művelődési Ház és Könyvtár 
épületében! Ki tudja elmondani közü-
letek a legszebben a magyar nép Him-
nuszát? Jelentkezni lehet személyesen, 
telefonon a 352-011-es számon, vagy 
e-mailben, a muvelodesihaz@toronynet.
hu címen.

Magyar Kultúra Napja

Pődör György „Játékos világ” könyv-
bemutatója és Mállovics Marcell amatőr 
képzőművész mutatkozott be az érdeklő-
dőknek december 9-én délután a műve-
lődési ház emeletén.

Pődör György így vall magáról: Mér-
nök-tanár vagyok,  Vasszécsenyben élek. 
Verseim a hetvenes évek óta jelennek 
meg. Négy önálló kötetem van és szá-
mos antológiában szerepeltem. Hobbim 

az ásványgyűjtés, 
Vasszécsenyben ta-
lálható az ásvány-
múzeumom. A Szü-
lőföld Kiadó gon-

dozásában jelent 
meg ötödik önálló 
verseskötetem Já-
tékos világ címmel, 
amely kizárólag 
gyermekverseket 
tartalmaz. Elsősor-
ban az óvodásko-
rúaknak szánom, 
a helyi óvodások 
illusztrációi színe-
sítik a verseket és a 
borítót.

Mállovics Marcell – 22 éves – To-
ronyban lakó, szellemi szabadfoglalko-
zású fi atalember. A rajz és a művészet 
életöröm számára. A forma ábrázolása 
és emberközpontú témaválasztása az, 
ami művészileg teljesen a sajátja. Szinte 
naponta rajzol. Egy éve foglalkozik vi-
zuális egyéniségével Vörös Ferenc festő-
művész, aki eképpen vélekedik Marcell-
ról: „Öröm számomra a képlékenysége, 
egyéniség, sajátos formanyelve van”. 
Magántanítvány, több mint 40 grafi ka és 
festmény bizonyítja, hogy van jövőképe.

Könyvbemutató és kiállítás
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2013. november elsején egy olyan 
országos közfoglalkoztatási program 
indult el a Nemzeti Művelődési Intézet 
szervezésében, mely újító módon hasz-
nálja ki a közfoglalkoztatás kereteit. A 
kulturális és közösségi értékteremtés, 
a nemzeti kultúra terjesztése, valamint 
az értékek megőrzésének szolgálatába 
állítva ezt a lehetőséget.

A program 4000 fő közfoglalkozta-
tását oldja meg szerte az országban. A 
Kulturális közfoglalkoztatási program 
a foglalkoztatás növelése mellett a he-
lyi közösségek és kultúra megerősíté-
sét, valamint az értékmegőrzést tűzte 
ki céljául.

Az értékteremtő munkát végző 
kulturális közfoglalkoztatottak a 
program keretében megvalósuló kép-
zéssel (Kulturális közösségszerve-
zés alapjai), valamint a munka során 
szerzett tapasztalatokkal az elsődle-
ges munkaerő-piacon hasznosítható 
kompetenciákra tesznek szert, az ál-
taluk végzett közmunka pedig refe-

renciaként lesz jelen a későbbi mun-
kavállalás során.

A program által a közfoglalkozta-
tottak betekintést nyernek a közösség-
szervező és közművelődési munkába, 
részt vesznek helyi rendezvények 
szervezésében, civil szervezetek éle-
tében, a helyi kulturális és közösségi 
értékek feltérképezésében, közösségi 
koncepciók előkészítésében, közös-
ségszervezésben és más tevékenysé-
gekben.

A program teljes időtartama: 2013. 
december 1. – 2014. április 30. között 
zajlik.

Toronyban 3 közfoglalkoztatott 
kapcsolódott be a programba: Kopácsi 
Anita és Szentgyörgyi Oszkár toronyi, 
valamint Géczi József szombathe-
lyi lakosok. Mindannyian regisztrált 
munkanélküliek voltak, így kerültek a 
Munkaügyi Központ közvetítésével a 
közfoglalkoztatott programba. Segítő 
munkájuk a legjobbkor érkezett.

Kulturális közfoglalkoztatás

Német 
nyelvtanfolyam

A nyár végén meghirdetett nyelvi tan-
folyam november 30-án végre elindult 
12 fő részvételével.

Az első német nyelvtanfolyami cso-
port képzését a Zalaegerszegi SZÁM-
PONT Kft. nyerte el a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal által támogatott, 
úgynevezett TÁMOP 2.1.2 elnevezésű 
képzésben.

A képzés 4550 forint önerő befi zeté-
sével zajlik.

A projekt keretében megvalósuló kép-
zésben részt vehet minden 18. életévét 
betöltött felnőtt, aki nem áll középisko-
lával, felsőoktatási intézménnyel tanulói 
vagy hallgatói jogviszonyban.

A következő csoport várhatóan febru-
árban indul, a már jelentkezettek közül.

2013 novemberében a Szombathelyi 
Törvényszék bírósági nyilvántartásba 
vette a 14 alapító személy kérését, ezzel 
megalakult a Toronyőr Kulturális Egye-
sület. Az egyesület elnökének dr. Csapó 
Tamást, alelnöknek Csollány Csabát, tit-
kárnak Juhász Zsoltot választották.

Az egyesület az alábbi célokkal ala-
kult meg:

1. A rég- és közelmúlt hagyománya-
inak ápolása.

2. A faluhoz tartozás érzésének meg-
erősítése.

3. A helyi társadalmi és kulturális élet 
fellendítése.

4. Sport- és szabadidős tevékenysé-
gek, turisztikai programok szervezése.

5. Gyermek- és ifjúságvédelmi, men-
tálhigiénés programok szervezése.

6. Testvértelepülésekkel való kapcso-
lat felvétel és azok ápolása.

7. Tudományos ismeretterjesztés.
8. Egyéb kulturális tevékenység.
A Toronyőr Kulturális Egyesület 

2014. évi tervezett programjai:

1. Előadássorozat érdekes, aktuális 
témákból:

– kertészet
– a hazai cigányságról
– régészeti feltárások eredményeiről
– vidékünk néprajzi sajátosságai
– a magyarság őstörténete
– éghajlatváltozás és következményei
2. Tudományos ismeretterjesztés:
– történelmi borvidékeink
– Skandinávia, Erdély, Székelyföld: 

élménybeszámolók
– Izland és a vulkánok
3. Kirándulások szervezése:
– Vas hegyre, Gorják Sándorhoz, a 

Vasfüggöny Múzeumhoz – kerékpárral
– Gyalogtúra a Jáplai majorhoz
4. Részvétel a falunapi programban:
Hagyományként ápolni a „Kenyérün-

nepét” augusztusban.
5. Toronyi hagyományok, szokások, 

énekek feltárása, megőrzése, közkinccsé 
tétele.

Dr. Csapó Tamás elnök
Juhász Zsolt titkár

Megalakult a Toronyőr 
Kulturális Egyesület

Kézműves 
szakkör

Október 3. hetétől egy maroknyi kis 
kézműves szakkörként működik a műve-
lődési házban. Dóczi Virág vezetésével a 
Toronyi Általános Iskola diákjai minden 
héten találkoznak és kreatív ötleteiket 
kibontakoztatják. A rajzot szerető gyere-
keket várja a csoport, bárki csatlakozhat 
hozzájuk. Évbúcsúztató foglalkozásuk 
december 30-án 14 órakor lesz a műve-
lődési ház emeleti klubszobájában.

Torony község az interneten:
www.torony.hu
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Az idén immár 3. alkalommal került 
megrendezésre a Toronyi Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat által szervezett 
horvát nap. Krizmanich István, a Megyei 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke és Kovács György Torony község 
polgármestere köszöntötte megjelent 
vendégeinket, majd Osztrosits Tamás, 
a Toronyi HNÖ elnöke nyitotta meg 

kulturális programunkat. A fellépők kö-
zött láthatták-hallhatták a Szombathe-
lyi Gyurgyice énekkart, a Felsőcsatári 
Rozmaring énekkart, a Horvátzsidányi 
néptáncegyüttest, a Nardai énekkart, 
a Peresznyei énekkart, a Szentpéterfai 
néptáncegyüttest, a Toronyi Aranypatak 
Asszonykórust, és végül, de nem utolsó-

sorban üde színfoltja volt a rendezvény-
nek a Toronyi Aranypatak Asszonykórus 
és a kis Farkas Kristóf, akik szebbnél-
szebb horvát dalokat adtak elő. A dalok 
hallatán mindannyiunk szemében öröm-
könnyek csillogtak.

A program végén a Szentpéterfai 
Koprive együttes népzenéjére roptuk 

a kólót, énekeltünk közösen, mindany-
nyiunk örömére. Mindenki nagyon jól 
érezte magát. Reméljük, hogy az elkö-
vetkezendő időkben ugyanilyen lelkesen 
tudunk egymásnak örülni, egymás kultú-
rájába betekintést nyerni.

Németh Istvánné
HNÖ elnökhelyettese

Horvát nap november 16-án

Szeptember 29-én, szombaton a mű-
velődési házban rendezte meg a Toro-
nyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
Roma Nemzetiségi Napot.

Délután 14 órától várták a meghívott 
vendégeket. Vidos László, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke köszön-
tötte először a megjelenteket, ezt köve-
tően pedig Kovács György üdvözölte a 
Roma Nemzetiség Napra érkezetteket.

A nap folyamán, Ferkovics József 
roma származású festőművész kiállítása 
mellet, a helyi romákkal készített fi lmet 
dr. Murai Gábor adjunktus, a Savaria 
Egyetemi Központ kommunikáció és 
médiatudományok intézeti tanszék taná-
ra és tanítványai. A Roma Hagyomány-
őrző Egyesület tagjai színvonalas műsor-
ral szórakoztatták a megjelenteket.

Az estét jól sikerült bállal zárták.

Roma nemzetiségi nap
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Újból végrehajtották a népszámlálást hazánkban 2011 őszén, 
melynek adatait nemrégen hozták nyilvánosságra. Ez adta az ap-
ropót ahhoz, hogy bemutassuk lakóhelyünk Torony község társa-
dalma hogyan változott meg az elmúlt tíz évben, és milyen napja-
inkban. Ahol lehetett, összehasonlítottuk az adatokat Vas megye 
falvainak átlagával, és bemutattuk a különbségeket.

Községünk népessége csaknem folyamatosan csökkent 1970 
óta, a mélypontot 2001-ben érte el 15850 fővel. Azóta viszont je-
lentősen megnőtt, 2011-ben 1937 fő volt, ami 114,8 százalékos nö-
vekedést jelent. Ezzel szemben a falvak lélekszáma napjainkig is 
folyamatosan csökkent. A falu állandó népessége 2013 elején 1954 
fő volt, ennyien voltak hivatalosan bejelentve a településen. Ezzel 
szemben a tényleges népesség már biztosan meghaladja a kétezret, 
de mintegy 100-150 fő nincs bejelentkezve Toronyba, csak itt él. 
Ők elsősorban az Aranypatak lakókertben élnek. Mindezen adatok 
azt jelentik, hogy Torony, Vas megye negyedik legnépesebb faluja 
Gencsapáti (2762 fő), Ják (2596 fő) és Táplánszentkereszt (2586 
fő) után.

A népességszám alakulása 1980–2011

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH, Budapest

A népességszámot a természetes szaporodás és a vándorlás 
befolyásolja. Toronyban a természetes szaporodás folyamatosan 
csökkent, főleg az élveszületések visszaesése miatt, az utóbbi 
években más többen haltak meg, mint amennyien születtek. Köz-
ségünk népessége a nagyméretű bevándorlás miatt növekszik, tíz 
év alatt 386 fő volt a vándorlási többlet. A beköltözők többsége 
Szombathelyről jött, nagyrészük az Aranypatak lakókertben él, 
ahol egyébként 441 fő van bejelentve. Ők jelentősen megváltoz-
tatták Toronyban a népesség szerkezetét, egyértelműen pozitív 
irányban.

A népességszám-változás összetevői (%)

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH Bp.

Toronyban csaknem teljesen kiegyensúlyozott a nemek aránya, 
hiszen 962 férfi  és 975 nő él a faluban, ami sokkal előnyösebb, 
mint a Vas megyei falvakban. Bár pici nőtöbblet van, de sokat ja-
vult a helyzet 2001-hez képest, ezt a feminitási index mutatja. A 

Vas megyei falvak legnagyobb problémája a népesség egyre in-
tenzívebb elöregedése. A falvakban a lakosságnak már negyede 
időskorú és csaknem kétszer annyi a 60 év feletti, mint a 14 év 
alatti gyermekkorú (ezt mutatja az öregségi index). Ezzel szemben 
Torony lakossága egyáltalán nem öregedett el, hiszen több a gyer-
mekkorú, mint az öregkorú. Ez nagyon ritka a megye települései 
közül, és egyértelműen a sok viszonylag fi atal beköltözőnek kö-
szönhető. Kár, hogy ez nem mutatkozik meg a helyi óvodában és 
iskolában, ugyanis nagyon kevesen járatják az új lakótelepen élők 
közül gyerekeiket a helyi intézményekbe.

A népesség nemi aránya (1980–2011)
Megnevezés Feminitási index 

(1000 férfi ra jutó nők aránya)
A nemek aránya 

2011-ben (%)
1980 1990 2001 2011 Nő Férfi 

Torony 1021 1002 1043 1013 50,3 49,7
Vas megyei falvak 1024 1019 1045 1041 51,0 49,0

Forrás: Népszámlálások (1980-2011) Vas megye adatai, KSH

A lakosság korszerkezete (%)

Megnevezés
Öregségi index Korösszetétel 2011-ben (%)

1980 1990 2001 0–14 15–39 40–59 60–x Index

Torony 0,49 0,50 0,79 17,3 39,1 27,4 16,2 0,94

Vas megyei falvak 1,07 1,19 1,68 13,6 32,0 29,9 24,5 1,80

Forrás: Népszámlálási kötetek (1980- 2011) Vas megye adatai, 
KSH Bp.

A legszembetűnőbb változás az elmúlt tíz évben, a népesség 
iskolázottsági szintjének az emelkedése volt. Amíg a korábbi évti-
zedekben Torony lakosságának mindig a megyei átlag alatt volt az 
iskolai végzettsége, addig 2011-ben már magasabb, mint a megye 
falvaié. Jelentősen nőtt a 7 évnél idősebbek átlagos iskolai vég-
zettsége, csaknem 10 elvégzett osztályra, de még ennél is jobban 
nőtt a középiskolát, valamint az egyetemet, főiskolát végzettek 
aránya. Ez utóbbi a 25 évnél idősebbeknél 13%, ami háromszoros 
növekedést jelent 2001-hez képest. Ez utóbbi egyértelműen a fa-
luba betelepülteknek köszönhető, az Aranypatak lakókertben élők 
közül soknak van egyetemi végzettsége. A településen magasabb 
az iskolázottsága a nőknek, mint a férfi aknak. A 181 fő diplomás 
közül 97 nő és csak 77, a férfi . Mindezen kedvező folyamatok mel-
lett, még ma is van 18 ember, aki nem tud sem írni, sem olvasni, 
9 nő és 9 férfi .

A népesség iskolázottságának változása Toronyban
1970 és 2011 között

Év
Iskolai 

végzettség 
(osztály)

15–x évesek 
közül ált.

iskolát végzett

18–x évesek 
közül 

középiskolát 
végzett

25–x évesek 
közül

diplomás

a megfelelő korúak százalékában
1970 6,3 36,8 5,1 0,6
1980 7,1 53,9 8,8 1,6
1990 7,7 68,4 12,3 2,5
2001 8,5 83,3 20,4 4,5
2011 9,9 94,8 38,9 13,0

Forrás: Népszámlálási kötetek (1970–2011) Vas megye adatai, 
KSH

Torony a számok tükrében

Megnevezés 1970 1980 % 1990 % 2001 % 2011 %
Torony 1746 1611 92,3 1624 100,8 1585 97,6 1937 114,8
A megye falvai 141528 122929 86,8 112908 91,2 106383 94,2 101300 95,2

Megnevezés
1970–1980

élve születés halá lozás term. szap. vándorlás
Torony 22,1 9,7 12,4 -20,1
A megye falvai 13,8 13,9 -0,1 -10,0

1981-1990
Torony 15,2 11,4 3,8 -3,0
A megye falvai 11,1 16,1 -5,0 -6,8

1991-2000
Torony 14,4 11,7 2,7 -5,1
A megye falvai 10,7 18,5 -7,8 4,5

2001–2011
Torony 10,6 12,8 -2,2 24,4
A megye falvai 8,2 16,7 -8,5 3,8
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A hét évesnél idősebb népesség iskolázottsága 2011-ben

Megnevezés
Iskolai 

végzettség 
(osztály)

15–x évesek 
közül

ált. iskolát
végzett

18–x évesek 
közül 

középiskolát 
végzett

25–x évesek 
közül 

diplomás

a megfelelő korúak százalékában

Torony 9,9 94,8 38,9 13,0

Ebből: a nőké 9,9 97,1 36,2 11,3

   férfi aké 9,9 92,5 41,5 14,6

A megye falvai 9,8 94,9 34,5 9,3

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH Bp.

Mindig izgalmas kérdés volt a községben a nemzetiségi össze-
tétel, hiszen a cigányságnak nagy múltja van itt, és a szocializmus-
ban mindig magas (25–30%) volt a cigányság aránya. Nos 2011-
ben csupán 44 fő vallotta magát cigánynak, 38 fő németnek, 27 fő 
horvátnak, ezen kívül öt vietnami és hat egyéb nemzetiségű em-
ber él a településen. Összesen 120 ember mondta magáról, hogy 
nem magyar nemzetiségű, ugyanakkor 337 fő nem válaszolt erre 
a kérdésre. Így 2011-ben a lakosságnak 75,9 százaléka magyar, 
6,7 százaléka nem magyar nemzetiségű és 17,4% nem vallotta 
meg hová tartozik. Nagy kár ezért, hiszen fontos lenne, ha e nagy, 
cigány hagyományokkal rendelkező településen többen vállalnák 
fel nemzetiségüket és így ápolnák a cigány kultúrát, szokásokat, 
hagyományokat és a nyelvet. Biztos vagyok benne, hogy a 337 fő 
közül, akik nem válaszoltak, sok cigány nemzetiségű, vagy kettős 
(cigány-magyar) identitású ember él.

A népesség etnikai összetétele 2001- és 2011-ben (%)
Megnevezés magyar cigány horvát német vend egyéb

2001

Torony 95,7 3,5 0,7 0,1 – –

A megye falvai 95,1 0,7 2,0 0,9 1,2 0,1

2011

Torony 75,9 2,3 1,4 2,0 – 1,0

A megye falvai 87,0 1,1 2,3 2,1 1,1 0,6

Forrás: Népszámlálás 2001. 2011. KSH Bp.

Hasonlóan kedvezőtlen tendenciák jelentek meg a népesség 
vallás szerinti megoszlásánál. Amíg 2001-ben még a lakosság 89,3 
százaléka volt vallásos, addig 2011-ben már csak 56,5 százaléka. 
E csökkenés mögött egyértelműen az áll, hogy sokan (a népesség 
harmada) nem válaszoltak erre a kérdésre, sokkal nagyobb arány-
ban, mint a más falvakban élők. E csökkenésnek egyértelműen a 
katolikusok a vesztesei, hiszen körükben történt óriási visszaesés, 
a többi vallás követői bevallották hová tartoznak. A községben az 
1020 katolikus mellett 26 református, 19 evangélikus ember él. 
Összesen 29 fő tartozik más egyházhoz, 146 fő nem vallásos, 23 
fő ateistának (Isten tagadónak) mondta magát, 674 fő pedig nem 
válaszolt. A megye falvaiban sokkal nagyobb arányban vállalták 
fel hitüket az emberek.

A népesség vallási struktúrája 2000- és 2011-ben (%)

Megnevezés Val lá-
sos

Római Görög Re for-
má tus

Evan-
gé li kus Egyéb Nem 

val lá sos
Nem vá-
la szoltKatolikus

2001
Torony 89,3 86,6 0,2 1,5 0,8 0,2 3,9 6,8
A megye falvai 93,5 79,0 0,1 4,1 10,1 0,2 1,5 5,0

2011
Torony 56,5 52,7 – 1,3 1,0 1,5 8,7 34,8
A megye falvai 76,0 64,8 0,1 3,2 7,2 0,6 3,5 20,5

Forrás: Népszámlálás 2001. 2011. KSH Bp.

Örvendetesen nőtt a foglalkoztatottak aránya és összességében 
a lakosság gazdasági aktivitása 2001-hez viszonyítva. 2011-ben a 
lakosság 41,5 százaléka foglalkoztatott,igaz, ez elmarad a megyei 
átlagtól. A község viszonylag fi atal korösszetételéből fakadóan ala-
csonyabb az inaktív keresők (nyugdíjasok) és magasabb az eltartottak 
(zömmel iskolába járók) aránya, mint a megye falvaiban. A munka-
nélküliség 1989-ben jelent meg Toronyban. Sokáig magasabb volt, 
mint a megyében, még a 2011-es népszámláláskor is, de ez napjainkra 
megváltozott. 2013 októberi adat szerint a regisztrált munkanélküliek 
száma 70 fő, ez 5,1 munkanélküliségi rátát jelent. Közülük minden 
hatodik tartós – tehát egy évnél hosszabb ideje – munkanélküli, és 
csupán 45,8% kap valamilyen ellátást, több mint fele teljesen ellátat-
lan. Sokan vannak közülük napjainkban közmunkán, de egyrészt nem 
biztos, hogy ez a legjobb megoldás, másrészt nem sok hasznot hoz az 
államnak, a falunak a közmunkások munkája.

A népesség gazdasági aktivitásának a változása Toronyban
1970 és 2011 között (%)

Év
Gazdasági aktivitás

Foglal-
koztatott

Munka-
nélküli

Inaktív 
kereső Eltartott

1970 41,9 – 9,1 49,0

1980 47,0 – 14,8 38,2

1990 47,6 1,4 19,8 31,2

2001 39,0 4,5 27,0 29,5

2011 41,5 5,6 24,1 28,9

A megye falvai 42,1 3,8 31,7 22,5

Forrás: Népszámlálási kötetek (1970-2011) Vas megyei adatok, 
KSH, Bp.

A munkanélküliség néhány mutatója 2013 október

Megnevezés

Regisztrált 
munka-

nélkü liek 
száma (fő)

Ráta 
(%)

A regisztrált munkanélküliek 
közül (%)

Tartós Jára-
dékos

Segé-
lyezett

Aktív esz-
közökkel 
támoga-

tott
Torony 70 5,13 15,7 8,6 4,3 32,9
A megye falvai 3974 7,80 19,3 9,5 4,8 28,3

Forrás: Vas megyei Munkaügyi Központ honlapja (vasmmk.hu)

Összesen 240 vállalkozás van bejegyezve Toronyban, számuk 
kissé emelkedett 2001-hez viszonyítva. Ez, 1000 lakosra nézve, 
elmarad mind a megye városaitól, mind a községek átlagától. A 
vállalkozásokon belül viszont kedvező az, hogy magasabb a társas 
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vállalkozások aránya (27,0%) az összes vállalkozás közül, mint a 
falvakban. Az 65 db társas vállalkozás közül 50 db jogi személyi-
ségű, döntően Kft, 15 db pedig jogi személyiséggel nem rendelke-
ző, döntően Bt.

A regisztrált vállalkozások száma ágazat szerint (2011)

Vállalkozás típusa
Torony Községek Városok 

db 1000 lakosra
Egyéni vállalkozások 175 90,0 115,3 106,0
Jogi szem. nélküli gazd. társaságok 15 7,2 7,1 13,0
Jogi szem. gazd. társaságok 50 25,2 16,5 31,5
Vállalkozások összesen 240 123,2 140,6 152,4

Forrás: KSH Szombathelyi képviselet, TEIR és Magyar statisz-
tikai évkönyv 2011

Jelentősen megnőtt a lakások száma Toronyban, 2001-hez 
képest közel háromszázzal. 2011-ben 681 lakás volt a faluban. 
Mindez elsősorban a sok beköltöző miatt van így. Kiemelkedően 
sok lakást építettek Toronyban az elmúlt tíz évben. Azzal, hogy 
felépült az Aranypatak lakókert, ott 158 új lakás létesült, de On-
dódban is több mint ötven. Természetesen le is bontottak lakásokat 
a faluban. Mindez meglátszik a lakások építési év szerinti meg-
oszlásánál. Toronyban a lakások 36 százaléka a rendszerváltozást 
követően épült, vagyis sokkal fi atalabb a lakásállomány, mint a 
megye falvaiban. A lakásállomány megújulása természetesen 
megmutatkozik a lakások szobaszámaiban, komfortosságukban 
és felszereltségükben. A toronyi lakások átlagosan háromszobá-
sak, 92 m2-sek, és jól felszereltek. Nagyon megnőtt a három- és a 
négyszobásnál nagyobb lakások aránya, 2011-ben együttesen eléri 
a 69,3 százalékot, míg a falvakban ez átlagosan csak 56,0%. Sokat 
javult a lakások komfortossága. 2001-ben még csak a lakások fele 
volt összkomfortos, addig 2011-ben már 72,4 százaléka. Nagyon 
lecsökkent a félkomfortos, a komfort nélküli és a szükséglakások 
száma és aránya, de ennek ellenére a lakások közül 40 db még 
mindig szükséglakás. Mindent egybevéve a községben sokkal 
jobb a lakások komfortossága, mint Vas megye falvaiban.

A lakások megoszlása (%) építésük éve szerint 2001-ben
Megnevezés 1946 előtt 1945-1969 1970-1989 1990 óta

2001
Torony 19,7 22,6 52,2 5,4
Vas megyei falvak 35,1 31,3 25,7 7,9
2011
Torony 10,9 16,3 36,8 36,0
Vas megyei falvak 29,8 32,2 23,2 14,8

Forrás: Népszámlálás 2001. KSH Bp. 2006 és 2011 közözz 174 
lakás épült, a lakások 25,6%-a

A lakások szobaszám szerinti megoszlása (%) 2001 és 2011-ben

Megnevezés Szobák száma
1 2 3 4-x

2001
Torony 8,4 34,1 42,1 15,4
Vas megyei falvak 10,9 40,7 32,0 16,4

2011
Torony 2,5 28,2 39,4 29,9
Vas megyei falvak 7,7 37,3 33,2 22,8

Forrás: Népszámlálás 2001. 2011. KSH Bp.

A lakások komfortossága és nagysága 2001 és 2011-ben

Megnevezés
Össz-
kom-
fortos

Kom-
fortos

Fél-
kom-
fortos

Kom-
fort 

nélküli

Szükség 
lakás

Alapterület (m2)
100-x 
(%)

Egy 
lakásra

2001
Torony 49,9 22,0 10,7 13,5 3,9 43,3 92
A megye falvai 36,9 34,6  7,6 18,1 2,8 30,6 87

2011
Torony 72,4 20,1 2,2 4,7 0,6 40,8 95
A megye falvai 48,8 35,9 4,0 10,9 0,3 35,8 91

Forrás: Népszámlálás 2001. 2011. KSH Bp.

Hasonló megállapításokat tehetünk a lakások felszereltsége 
és közművekkel való ellátottsága vonatkozásában. Torony egy-
részt sokat fejlődött az elmúlt tíz évben, másrészt az új lakások 
mindennel fel vannak szerelve, így a község minden tekintetben 
jobb mutatókkal rendelkezik, mint a megye falvai. Szinte teljes 
a vezetékes vízzel való ellátottság, de még 16 lakásban a lakók a 
közterületi kifolyóból hozzák a vizet. Igen magas a meleg folyó-
vízzel és a vízöblítéses WC-vel ellátott lakások aránya is, mindösz-
sze 35 lakás nem rendelkezik ezekkel. Nagy eredmény volt, hogy 
az ezredforduló környékén kiépült a faluban a csatornahálózat és 
a családok rá is kötöttek. Így napjainkban városi szintű (95,3%) 
a közcsatornával ellátott lakások aránya, ami kétszerese a falvak 
átlagának. Örvendetesen kiépült a vezetékes gázhálózat is, de saj-
nálatosan az ondódi településrészen nem mindenhol, így vezetékes 
gázzal a lakásoknak csak kétharmada rendelkezik, ám ez még így 
is magasabb a Vas megyei falvaknál. Nőtt a rendszeres hulladék-
gyűjtésbe bevont lakások aránya is, amely most 84,1%. Azonban 
meg kell jegyezni, hogy nem minden család veszi ezt igénybe, és 
sajnos még mindig több illegális hulladéklerakó van a településen. 
Jó néhány éve már, hogy kiépült a kábel TV hálózat Toronyban, vi-
szonylag jó minőségben. A lakásoknak kevesebb mint a fele kötött 
rá, ez kétszer magasabb a megye falvainak átlagánál.

A lakások felszereltsége, közművesítettsége 2011-ben

Kategória Torony Vas megyei 
falvak

Hálózati vízvezetékkel ellátott lakások 97,7 93,3

Meleg folyó vízzel ellátott lakások 94,6 87,6
Vízöblítéses WC-vel ellátott lakások 94,6 87,0
Közcsatornával ellátott lakások 95,3 49,3
Házi csatornával ellátott lakások 2,3 45,1
Vezetékes gázzal ellátott lakások 68,8 51,2
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás 84,1 79,9
Kábel TV-be bekapcsolt lakások 45,9 24,9

Összegezve az elmúlt tíz év változásait, az összkép pozitív. Új 
falurész alakult ki Torony északi részén, döntően a beköltözések 
révén. A népesség szerkezetének szinte minden mutatója javult, 
különösen az iskolázottsága. Megújult a falu lakásállománya, sok 
az új lakás, nőtt a lakások nagysága, komfortossága, és felszerelt-
sége. Községünk szinte minden mutatója jobb ma már, mint Vas 
megye falvaiban és ez nagy eredmény. Sok azonban még a tenni-
való, mindenekelőtt a közutak és járdák tekintetében, elsősorban 
az új lakótelepen, de el kell érni azt is, hogy az illegális hulladék 
elhelyezés megszűnjön.
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Változások az új tanévben
– Iskolánk új neve Toronyi Általános 

Iskola lett.
– Torony–Dozmat Község Önkor-

mányzatától átvette az iskolát, s egyben 
az iskola új fenntartója és üzemeltetője 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont lett. Közvetlen irányítója pedig a 
Szombathelyi Tankerület (9700 Szom-
bathely, Kossuth L. u. 11.), élén Fodor 
István tankerületi igazgatóval. Iskolánk 
vezetősége és minden dolgozója köszö-
netet mond a toronyi önkormányzatnak a 
támogatásért, amit a fenntartó váltás után 
is kapott és remélhetőleg ezután is kap.

– Bevezetésre került 1. és 5. osztály-
ban a hit- és erkölcstan, tehát minden 
tanulónak, illetve szülőnek választania 
kellett, hogy hittant vagy erkölcstant 
tanul-e a gyermeke. Szintén ebben a 
két osztályban és felmenő rendszerben 
bevezeti iskolánk a kötelező tanórai in-
formatika oktatást. Tovább folytatódik, 
azaz 2. és 6. osztályhoz ér a mindenna-
pos testnevelés. Az angol tanítás szak-
köri keretben valósul meg. Mindezekkel 
párhuzamosan növekszik a gyermekek 
óraszáma, ezért is mondja ki a törvény, 
hogy a tanórákat és szakköröket 16 órá-
ig kell tartani, és a gyerekeknek ebben 

az időben kötelezően az iskolában kell 
tartózkodni. Ez alól az iskola igazgatója 
adhat felmentést indokolt esetben. Ehhez 
nyomtatványt rendszeresítettünk. Ter-
mészetesen ügyelet továbbra is 17 óráig 
lesz az intézményben azoknak a tanulók-
nak, akiknek a szülei dolgoznak, és nem 
lenne felügyeletük. Ebből következik, 
hogy azok a tanulók is felügyeletet kap-
nak, akik nem napközisek.

– Személyi változás, hogy e tanév-
től rendszergazda segíti az informatikai 
és számítástechnikai háttér biztosítását, 
Kiss Norbert személyében. Neki kö-
szönhetően is naponta frissül iskolánk 
web-lapja (www.suli-torony.freeweb.
hu), ahonnan a legfontosabb dolgokról 
értesülhetnek a szülök, a diákok és az 
érdeklődők.

– Továbbra is várjuk hozzánk az is-
kolába indulókat. Kiemelt területek és 
lehetőségek:

• Anyanyelv: a jó kommunikáció 
az ember mindennapjait meghatározó 
tényező. Ezért ennek tanítását, a leíró 
nyelvtan mellett, fontosnak tartjuk.

• Matematika: számítógéppel támo-
gatott oktatás folyik korszerű progra-
mokkal.

• Német: 3. osztályban előkészítő jel-
leggel, 4. osztálytól kezdve heti 3 órában 
történik az oktatás.

• Számítástechnika: korszerű számí-
tógépekkel, internet hozzáférés minden 
teremben. Digitális táblákkal történő ok-
tatás.

• Testnevelés: jól felszerelt torna-
terem, kézilabda- és kosárlabdapálya, 
nagy sportudvar várja a mozogni vágyó-
kat. Az eddig elért kiváló eredmények 
miatt is kiemelt terület. A délutáni fog-
lalkozásokon mindenki megtalálhatja a 
számára megfelelő mozgásformát. A 3. 
és 5. osztályokban úszásoktatás.

• Képzőművészet: a rajz- és techni-
kaórák mellett teret adunk a manuális 
készségek kibontakozásának. Pályáza-
tokon és kiállításokon való részvételünk 
mindig sikeres és eredményes. Lehető-
ség a tűzzománc készítés.

• KRESZ: már 1. osztálytól kezdve 
tanfolyami formában oktatjuk a közleke-
dési szabályokat.

• Irodalmi színpad: felső tagozatban 
szereplési lehetőséget kapnak a „színé-
szet” iránt érdeklődő tanulóink.

• Néptánc szakkör.
• Társas tánc és gitártanulási lehetőség.

Iskolai hírek

November 19-én, iskolánk hagyomá-
nyaihoz híven, a felsős munkaközös-
ség ebben a tanévben is megrendezte a 
TERMÉSZETTOMÁNYI VETÉLKE-
DŐT, „Magyar tudósok és feltalálók” 
témakörben. Diákjaink több hetes előze-
tes kutatómunkát követően vetették bele 
magukat a feladatokba.

A versenyben 5 csapat 35 tanulója vett 
részt, akik híres embereket választottak 
csapatuk névadójának, és 5 állomáson 

keresztül mutatták meg, milyen tudásra 
tettek szert a felkészülés során. Az el-
méleti feladatok (tesztlapok kitöltése, 
szövegértés) mellett szükség volt olyan 
gyakorlati ismeretekre is, mint például 
egy apró darabokra szedett golyóstoll 
összeszerelése, tárgyak felismerése csak 
tapintás alapján, szerkesztési ismeretek, 
szerepjátékok, egy gyufa lángra lobban-
tása… Mivel iskolánk rendelkezik digi-

tális táblákkal és ehhez tartozó feleltető 
rendszerrel, ezt is bevetettük a tudás ob-
jektív felmérésének érdekében.

Mindenki – tanárok és diákok egy-
aránt – lelkesen vett részt a feladatok 
teljesítésében, főleg azután a bejelentés 
után, hogy a jól szereplő csapatok jutal-
mul némi édesség mellett tantárgyi ötö-
söket is kaphatnak!

A csapatok helyezési sorrendje a kö-
vetkező lett:

I. Szent-Györgyi Albert-csapat
II. Rubik Ernő-csapat
III. Irinyi János-csapat
IV. Kempelen Farkas-csapat
V. Neumann János-csapat
A csapatvezetők a 8. osztályból ke-

rültek ki, akik alaposan feladták a leckét 
a következő év leendő versenyzőinek, 
szervezőképességüket tekintve. Remél-
jük, jövőre ők is ugyanilyen sikerrel ve-
szik az akadályokat!

Természettudományi vetélkedő
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A gyöngyösfalui iskola és a lukácsházi 
kultúrház szervezésében megrendezett 
„Szürettől Szilveszterig” néphagyo-
mányőrző megyei komplex verseny 5. 
helyezettje (11 csapatból) a SZELLE-
MES ÖRDÖGÖK lett. A csapat tagjai: 
Bódi Dorina (3. o.), Tóth Hanna (4. o.), 
Csányi Vivien (5. o.) és Fehér Levente 
(6. o.).

Tíz szombathelyi és két városkörnyé-
ki iskolának – köztük nekünk is – lehető-
sége van arra, hogy a Szombathelyi Ka-
nizsai Dorottya Gimnázium természettu-
dományi laboratóriumával ismerkedjen 
és abban 7. és 8. osztályos tanulók tanu-
lókísérleteket végezhessenek. Harminc 
órában biológia, földrajz, kémia és fi zika 
tantárgyakat oktatunk a modern előadó-

termekben.
A tanárok 30 órás továbbképzésen 

vehettek részt, melynek témája a termé-
szettudományos laboratóriumok működ-
tetése, azok modern kísérleti eszközei, 
komplex gyakorlatok előkészítése és 
kivitelezése. A továbbképzés február-
ban 60, áprilisban pedig újabb 30 órával 
folytatódik.

Az alsó tagozatos tanulók és az óvo-
dások október 21-én a toronyi művelő-
dési házban színházi előadáson vettek 
részt, ahol a Mici Mackó című mesét 
interaktívan jelenítették meg társaiknak. 
Mindenki jól szórakozott.

Iskolánkban hagyomány minden év-
ben megemlékezni a nemzeti ünnepeink-
ről. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére az irodalmi színpad 
színvonalas műsorban elevenítette fel az 
eseményeket. A kivetítőn a gyerekek a 

korabeli történéseket láthatták. A műsort 
emlékezetessé tette az énekkar és a nép-
táncosok fellépése is.

Különösen megható volt két ötödik 
osztályos tanuló, Fehér Virág és Rédling 
Szabolcs szóló éneke – Ha én rózsa vol-
nék –, melyet gitáron kísért Várhelyi 
Zoltán.

Felkészítő tanárok: Szalai Béla, Hor-
váthné Kónya Zsófi a, Sándorfi  Olga.

November 27-én a leendő 1. osztályos 
ovisok ellátogattak az iskolába, ahol já-
tékos foglalkozások keretében ismerked-
hettek meg az iskolában folyó munkával. 
Az emlékül kapott ajándékokkal remél-

jük kedvet kaptak az iskolához, és már 
izgatottan várják a szeptemberi csengő-
szót. A bemutató órákat Karcsicsné Haj-
nal Ágnes és Kónya Andrásné tartották.

Sport
Több éves hagyomány, hogy iskolánk 

rendezi a városkörnyéki versenyeket. Az 
egyes sportágak és korosztályok verse-
nyei azonban több iskolában zajlanak. Az 
idén ősszel is szép eredményekkel büsz-
kélkedhetnek tanulóink:

Labdarúgás, fi ú III. kcs. (Vasszé-
cseny, iskolaudvar)

1. Torony  12 p
2. Vasszécseny  10 p
3. Gyöngyösfalu 10 p
A 2. és 3. helyen az egymás elleni 

eredmény döntött.

Kézilabda, leány III. kcs. (Felsőcsa-
tár, iskolaudvar)

1. Torony   4 p
2. Felsőcsatár   2 p
3. Vasszécseny   0 p

Kézilabda, leány IV. kcs. (Torony, 
iskolaudvar)

1. Vasszécseny  10 p
2. Felsőcsatár   6 p
3. Torony   6 p

Iskolánk hét tanulója, Gyenese Viktó-
ria, Fehér Virág Czeglédi Ramóna, Fe-
hér Levente, Holecz Rajmund, Sárközi 
Elizabet és Dávid Franciska nagy sikerrel 
szerepelt egy hat állomásból álló koncert-
sorozaton, mely a „Velünk élő néphagyo-
mány” címet viselte. A szakmai program 
az „Építő közösségek” elnevezésű pályá-
zat része. A cél a szabadidő kreatív eltöl-
tése, használható tudás megszerzése volt, 
melyben neves népi énekművészek, nép-
zene-gyűjtők, tanárok segítették diákjaink 
ismereteinek bővítését. Felelevenítettek 

énekes népszokásokat (köszöntők, kor-
bácsolás) és az élethez kapcsolódó nép-
dalokat (gyermekjátékok, szerelmi dalok, 
lakodalmas) is.

A kellő ráhangolódás után a közönség 
is kivehette részét a produkcióból, mert 
őket is mindig megénekeltették a fellé-
pők.

Jó volt látni, hogy a mai fi atal nemze-
dék nem közömbös a „régi” dolgok iránt, 
sőt örömmel vettek részt a programokon, 
egymást segítve, ezzel is „közösséget 
építve”.

Velünk élő néphagyomány

Laboratóriumban jártak

Programjaink

Szürettől Szilveszterig
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Óvodai események
A szeptemberben kezdődő nevelési 

évben minden jelentkező számára tudtuk 
biztosítani az óvodai ellátást. A 60 óvo-
dást két egyenlő csoportban osztottunk el, 
így az Ágacska és a Katica csoport létszá-
ma is 30–30 fő lett. Örülünk annak, hogy 
sok szülő választja gyermeke számára a 
mi óvodánkat. Azon munkálkodunk, hogy 
elvárásaiknak megfelelve, a gyermekek ér-
dekeit szem előtt tartva biztosítsuk azokat 
a feltételeket, melyek az óvodás gyermek 
fejlődéséhez hozzájárulnak.

Az ősz folyamán, sokféle óvodán be-
lüli és óvodán kívüli programmal szí-
nesítettük, gazdagítottuk gyermekeink 
ismereteit. A legnagyobb élménynek az 
számított, hogy ellátogathattunk a büki 
Napsugár játszóházba. Ennek előzménye 
volt, hogy egy állásközvetítő cég rajzpá-
lyázatot hirdetett meg óvodások részére: 
„Mi leszek, ha nagy leszek” címmel. A 
lehetőséget kihasználva, a nagyobb gye-
rekekkel készített rajzokkal beneveztünk 
erre a pályázatra. A gyermekek fantáziá-
jának, az ügyes kezeknek az eredménye 
lett, hogy szép alkotások születtek, sok-
féle mesterséget ábrázoltak. Óvodásként a 
következő szakmák álltak közel hozzájuk: 
buszvezető, rendőr, tűzoltó, fodrász, sza-
kács, virágkötő, cukrász, mozdonyvezető, 
autóversenyző, orvos. A pályázat sikeres-
nek bizonyult, a díjat a cég munkatársai 
személyesen adták át. A gyerekek ez alka-
lomból elmondták a Szakmák, mestersé-
gek című verset.

„Van több ezer mesterség,
 Felsorolni is nehéz.
 Hogyha én is nagy leszek,
 Mesterséget keresek.”
A jutalom, hogy eltölthettünk egy dél-

utánt a gyönyörű környezetben található 
gyermekparadicsomban, a büki játszóház-
ban. A gyerekek csodálatos játékeszközö-
ket vehettek birtokukba. Emeletes játszóla-
birintusok, trambulinok, légvárak, hullám- 
és csőcsúszdák labdatengerrel, gokartok, 
futóbiciklik nyújtottak felejthetetlen ka-
landokat. A kellemesen eltöltött mozgásos 
játék után jólesett a büfében elfogyasztani 
az uzsonnánkat, majd élményekkel feltöl-
tődve buszoztunk haza.

Az óvodának kiemelt feladata az anya-
nyelv megismertetése, az irodalmi érdek-
lődés felkeltése mondókákkal, versekkel, 
mesékkel. Emellett változatos irodalmi 
élményeket nyújtunk színházi előadások 
megtekintésével, hisz rendszeres látogatói 
vagyunk a Mesebolt Bábszínház bérletes 

előadásainak. (A bérlet árához a szülői 
közösség anyagi támogatást nyújt). Ok-
tóberben a Toronyi Művelődési Ház által 
szervezett mesejátékot, a „Micimackót” 
nézhettük meg az iskolásokkal együtt.

A Művelődési Ház könyvtárában ke-
rült sor Pődör György: Játékos világ című 
verseskötetének bemutatójára. A verseket 
kimondottan óvodás gyermekek számára 
írta, melyekből néhányat mi is megtanul-
tunk.

Örömmel fogadtuk, hogy az idősek 
napi rendezvényen óvodásaink is kö-
szönthették kis műsorukkal a szép kort 
megért lakosokat.

Az óvoda-iskola kapcsolatának ápolását 
fontosnak tartjuk, ezért nagy jelentősége 
van a közös rendezvényeken való részvé-
telnek, együttléteknek. Az iskola meghívá-
sára el is látogattunk az óvoda nagycsopor-
tosaival egy tanítási órára, betekinthettünk 
a számok és a betűk világába.

A Mikulás az idén is december 5-én 
érkezett meg óvodánkba! A gyerekek már 
hetekkel előbb készültek versekkel, éne-
kekkel, rajzokkal a Mikulás köszöntésére, 
és a puttonyából előkerült ajándékokat is 
így köszönték meg.

„Advent koszorúján négy szál gyertya lo-
bog, sürögnek, forognak, hópihe angyalok.”

Az adventi időszakban felkészülünk 
a karácsonyra a gyerekekkel is. A kará-
csonyvárás minden kisgyermek életében 
izgalommal teli időszak, az előkészületek-
kel érzelmileg is ráhangolódunk az ünnep-
re. Elkészítjük az adventi koszorút, majd 
minden héten meggyújtunk egy gyertyát, 
elénekeljük az „Ég a gyertya…” című dalt. 
Ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat kí-
vül-belül, verseket, dalokat tanulunk, apró 
ajándékokat készítünk, mellyel a szeretet 
ünnepén megajándékozzák családtagjai-
kat. A templom kertjében felállított Betle-
hemhez, az adventi koszorúhoz is ilyenkor 
látogatunk el.

Az óvoda dolgozói a szülőkkel közö-
sen azon fáradoznak, hogy gyermekeiknek 
örömet szerezzenek, és mindkét csoport-
ban a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa 
alá sok-sok játék is kerüljön!

„Csengő csendül, angyal rebben,
 ünnep van ma a szívekben.
 Nagyvárosban, palotában,
 kis faluban, apró házban,
 meg a mi kis óvodánkban.”
Boldog, békés karácsonyt!

Az óvoda dolgozói
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Egyházi hírek
„Hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő.”
Főtisztelendő Püspök atya, Főtisztelendő 

atyák, Krisztusban kedves testvérek!
Ünnepelni és hálát adni jöttünk ma össze 

a Boldogságos Szűzanya tiszteletére felszen-
telt templomban. Hálát adni azért a munká-
ért, amelyre 2013. június 30-án a következő 
imádsággal kértem Isten áldását:

„Most, amikor templomunk felújításába 
kezdünk, bizalommal fordulunk Atyánkhoz, 
hogy kezdésünket áldja meg, és teljesítse szí-
vünk óhaját, áldja meg kezünk munkáját, ál-
dása kísérjen minket, hogy minden munkánk 
Vele kezdődjön, és Általa végződjön.”

Így fohászkodtam azon a vasárnapon. 
Azóta eltelt a küzdelmes munkával teli júli-
us hónap, de az Isten áldása sem maradt el, 
hiszen a becsülettel elvégzett feladat gyümöl-
cseként ma együtt ünnepelhetünk a külsőleg 
megújult Istenházában.

Hosszú út vezetett a mai napig. Kezdete 
2011 augusztusára tehető, amikor az egy-
házközségi Képviselőtestületi ülésen már 
beszéltünk arról, hogy az 1881-ben építtetett 
templomunkat annak környékét szeretnénk 
felújítani. Az egyházközségi képviselő-tes-
tület határozott szándéka találkozott a hívek 
igényével is. Ettől kezdve minden hónap 
első vasárnapján a felújítás céljára gyűjtöt-
tünk, s kértük híveink támogató segítségét. 
A kérés megértő szívekre talált, s a segítő-
kész emberek lelki és anyagi áldozatvállalá-
sára bizton támaszkodhattunk. Isten fi zesse 
vissza bőségesen áldásaival mindenki jó 
szándékát.

Ám tudtuk, hogy ez a nagy munka csu-
pán csak saját erőnkből nem valósulhat meg, 
ezért bízva a megértő segítőkészségben, több 
helyről próbáltunk célunk megvalósítása ér-
dekében segítséget kérni. A hívek nagylelkű 
adományai mellett a Szombathelyi Egyház-
megyei Hatóság támogatására számíthatunk a 
Plébánia ház belső felújítása kapcsán, amely 
2011 augusztus és november között megtör-
ténhetett. Ezúton is még egyszer hálásan kö-
szönöm Püspök úr nagylelkű segítségét.

A templom teljes felújításához is több sza-
kaszban jutottunk el, hiszen a templom tor-
nyának keresztjét meg kellett erősíteni és fel 
kellett újítani, ehhez a toronyi Önkormányzat 
nyújtott anyagi segítséget 2012 szeptemberé-
ben, ugyanebben a hónapban a Püspöki Hiva-
tal segítségével megtörtént a templombelső 
festése az oszlopfők kivételével, a hívek ado-
mányából pedig megtörtént a templom körüli 
szakszerű vízelvezetés.

A templom tornyába időközben Rácz Ist-
ván és családja adományából harangjáték ke-
rült, amely fi gyelmeztet az idő múlására és a 
nap különböző szakaszaiban arra, hogy Isten-
től függnek életünk percei és napjai.

Az anyagi források előteremtése továbbra 
is komoly feladatnak tűnt, hiszen tudtuk azt, 
hogy egy mindent átfogó szakszerű felújí-
táshoz a hónap eleji gyűjtések összege nem 
lesz elegendő. Ígéretes lehetőségnek tűnt a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
által kiírt pályázat. A pályázat előkészítésé-
ben, megírásában, majd annak lezárásában 
Gyöngyösi Gergő volt a segítségemre nagy 
szakértelemmel és hozzáértéssel, munkáját 
ezúton is köszönöm. A pályázat sikeresnek 
bizonyult, így nyertünk 15 millió forintot. 3 
cégtől kértünk árajánlatot, a szükséges mun-
kák elvégzésére. A pályázatot az egyházköz-
ség döntése értelmében Csányi Attila nyerte 
el, aki a munkák kezdetétől szakszerű meglá-
tásaival, komoly, higgadt magatartásával, az 
évek során át szerzett tapasztalatával ennek 
az összetett munkának koordinátora és moz-
gatórugója volt. Bizalommal helyezhettem az 
egyházközségi tagokkal együtt ezt a munkát 
az ő kezébe. Ezúton is hálásan köszönöm 
minden segítségét, jólelkűségét, tanácsait, a 
nehézségeken felülemelkedő problémameg-
oldó magatartását.

Hála és köszönet a becsülettel és tisztesség-
gel határidőre elvégzett munkáért, amelynek 
szépsége az egész hívő közösség elismerését 
kivívta. Munkájukat odaadással, szakértelem-
mel, a és az egyházközségi elnökkel valamint 
a tagokkal és a plébánossal mindvégig teljes 
mértékben együtt működve végezték.

Szeretném köszönetemet kifejezni az 
egyházközség elnökének Unger Imrének aki 
mindvégig segítő jó szándékkal mellettem állt 
és ügyes szervezőkészségével, emberségével, 
fi gyelmességével az egyházközségi tagokat 

valamint a község segítőkész embereit ösz-
szefogta s ezáltal a templom körüli munkákat 
koordinálta. Ugyancsak köszönöm Németh 
Ferencné Etus néni rátermettségét, aki az 
asszonyok segítségével a templomon belü-

li munkákat intézte. Min-
denki segítségét, amelyet a 
felújítás során nyújtottak, 
akár kétkezi munkával, akár 
pénzbeli adománnyal, akár 
csendes háttérimádsággal, 
ezúton is hálásan köszönöm.

Végül, de nem utolsó-
sorban köszönöm az egész 
közösség nevében Dr. Veres 
András püspök atya segít-
ségét, aki az utófi nanszíro-
zott pályázat teljes összegét 
megelőlegezte, az Ő támo-
gatása és segítsége nélkül 

ez a feladat nem valósulhatott volna meg. 
Hálásan köszönöm és kívánom, hogy főpász-
tori felelősségteljes munkáját kísérje Isten 
bőséges áldása és segítsége.

Emberé a munka, Istené az áldás, és amit 
emberi erőnkből megtehettünk, azért Isten-
nek legyen hála, neki legyen köszönet, és 
neki legyen dicsőség. Az Ő áldása kísérje 
továbbra is közösségünket, hogy a külsőleg 
felújított templom az egyházközség folya-
matos belső megújulását szolgálja, segítse és 
erősítse. Ebben legyen közbenjárónk mind-
annyiunk égi édesanyja, Mária.

„Hogyha az Úr nem építi a házat, haszta-
lan fárad az építő.”

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
* * *

Kedves Plébános Úr!
Mély hálával állok ebben az ünnepi órában 

Isten és a tisztelt jelenlevők előtt. Az egyház-
község nevében köszönetemet szeretném kife-
jezni Gyula atyának a pályázat előkészítése és 
a kivitelezés során tett áldozatos munkájáért.

Szívünk hálával van tele, amelyet kife-
jezünk Isten iránt, aki felkarolt, gyámolított 
és felettébb nagy segítségben részesített ben-
nünket. Istené legyen az örök dicsőség, mi-
énk pedig a hálaadás.

Mivel azonban, Isten adott áldott szívű 
embereket, mint Gyula atya, aki, mint Isten 
eszköze közbenjárt abban, hogy egy megújult 
templomban kulcsolhassuk imára kezünket, 
ezért ezúton köszönetünket fejezzük ki Önnek.

Kérjük a jó Istent fi zesse meg a fárado-
zását bőségesen, és adjon további jó erőt és 
egészséget az elkövetkezendő időkre!

Unger Imre
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Alapítványunk egy fontos állomásához 
érkezett idén. A 15 évvel ezelőtt megalakult 
szervezetből 3 kuratóriumi tag és az elnö-
künk is úgy döntött, hogy befejezi tényke-
dését. Nem kis feladat elé állították ezzel az 
iskolát és a megmaradt tagokat. Tán nehéz 
elhinni, de bizony nem volt egyszerű 4 új ta-
got találni, akik ugyanolyan lelkiismeretesen 
és szívesen végzik ezt a társadalmi munkát, 
mint a kilépő tagok. Nagy kutatómunka után 
úgy gondolom, hogy megtaláltuk a megfelelő 
utánpótlást.

E faluújság hasábjain keresztül is szeret-
ném megköszönni a tőlünk megválók mun-
káját, személy szerint:

– Osztrosits Istvánné Böbe, a kuratórium 
elnöke,

– Kelemen Jánosné Ildi gazdaságis,
– Leidl Jánosné Ildi kuratóriumi tag,
– Antal Józsefné Ella kuratóriumi tag.
Ők voltak azok, akik annak idején megál-

modták és létrehozták az Aranypatak Kultu-
rális Alapítványt és évről évre fáradhatatlanul 
munkálkodtak azon, hogy különböző lehető-
ségeket megragadva gyarapítsák az alapítvány 
bevételét, hogy minél több dologban tudják 
támogatni az iskolát. Ilyenek voltak a tanul-
mányi versenyek, nyári táborozások, erdei is-
kolák, úszásoktatás, de akár ha tárgyi dologra 
volt szükség és ahhoz nem volt meg az anyagi 

fedezet, akkor ahhoz biztosították a feltételt.
Megálmodtak két díjat, amit most már 

hagyományosan a tanévzárón osztunk ki az 
arra érdemes diákoknak. „Az év diákja” cí-
met egy alsós és egy felsős tanuló kapja meg 
a tanulmányi eredménye alapján. E cím tu-
lajdonosai a kezdetektől a következők voltak:

2001: Unger Krisztina, Szijj Dóra
2002: Tímár Balázs, Gombás Zsófi a
2003: Binger Anna, Kovács Éva
2004: Németh Alexandra, Leidl Balázs, 

Magyar Krisztina
2005: Nagy Bernadett
2006: Gyűrűs Melinda, Borsos Zsuzsanna
2007: Poór Valentina, Karcsics Nikoletta
2008: Gáspár Elizabet, Bogyai Krisztina
2009: Pungor Julianna, Leidl Balázs
2010: Kiss Cintia
2011: Dávid Franciska, Bakacs Melinda
2012: Holecz Rajmund, Szabó Bianka
2013: Tóth Hanna, Németh Márk, Kalmár 

Bence
Pár évvel később „Akikre büszkék va-

gyunk” cím jött lérte, tulajdonosa lehet az, 
aki az iskola és a falu hírnevét öregbíti va-
lamilyen területen. Ezt a címet a következők 
kapták:

2007: Binger Anna, Osztrosits Éva
2008: Gombás Dániel, Németh Alexandra
2009: Holdosi Vivien

2010: Móricz Bálint, Nagy Bernadett
2013: Gyűrűs Barbara
Kedves Böbe, Ildi, Ella és Ildikó! Ezúton 

is nagyon köszönjük munkátokat. Kívánunk 
Nektek és kedves családotoknak erőt, egész-
séget, boldogságot a jövőben is!

Akik e helyükre léptek és a mostani felál-
lás a következő lett:

Új tagok: Csiszár Lívia gazdaságis, Csá-
nyiné Nagy Anita kuratóriumi tag, Pacsai 
Tünde kuratóriumi tag, Bódi Zsoltné kurató-
riumi tag.

Régi tagok: Lovasi Krisztina kuratóriumi 
tag, Kónya Andrásné kuratóriumi tag, Nagy-
né Németh Éva kuratóriumi tag, Horváth 
Miklósné kuratóriumi tag, Kissné Kovács 
Ilona kuratórium elnöke.

Ezzel a kis visszatekintéssel szeretnék az 
alapítvány és a magam nevében mindenkinek 
áldott, békés karácsonyt és sikeres új eszten-
dőt kívánni:

„Ezernyi csillag hull most az égből,
Fagyos kis tündérek suttognak az éjről.

Nem is tündérek, hópihék talán.
Jeges csillagpor hull a Földre reá.

Maradjon ez így egész éven át,
Ne csak ha csodáljuk a tündérek táncát!”

Aranypatak Kulturális Alapítvány nevé-
ben:

Kissné Kovács Ilona elnök

Aranypatak Kulturális Alapítvány

Ismét egy esztendő végéhez közeledünk. 
Ilyenkor visszatekintünk az elmúlt évre és 
magunkban leltárt készítünk, hogy mi történt 
velünk, a családunkkal, a közvetlen környe-
zetünkkel.

Egy iskola életében mégsem most készí-
tünk számadást, hiszen ott még a félév sem 
telt el. Ennek ellenére már van miről beszá-
molnunk most decemberben is.

Az iskolai tanév kezdetével, mint minden 
évben, most változott a Szülők Közösségének 
összetétele, hiszen júniusban elbúcsúztunk azok-
tól az anyukáktól, akiknek a gyermeke befejezte 
az általános iskolát. Személy szerint én nehezen 
váltam meg tőlük, mert olyan aktív anyukákról 
van szó, akiktől soha nem lehetett olyat kérni, 
amire nemet mondtak volna. Minden progra-
munkon az elsők között voltak, akik jelenlétük-
kel, önzetlen segítségükkel, és nem utolsó sorban 
ötleteikkel segítették a közösségünk munkáját.

Ezen újságon keresztül is szeretném nekik 
megköszönni sok éves munkájukat és továb-

bi jó egészséget, boldogságot kívánok nekik 
családjuk körében. Név szerint: Gombás 
Józsefné Rencsi, Némethné Máté Andrea és 
Pintérné Pekovics Anita.

De ahogy minden más esetben, itt is az 
élet megy tovább, hiszen megérkeztek kö-
zénk a kis elsősök anyukái, akik biztosan 
ugyanolyan lelkesen fogják végezni munká-
jukat, mint elődeik.

November 16-án tartottuk hagyományos 
bálunkat, ami úgy gondolom, hogy nagyon 
jól sikerült. Ezt köszönhetjük a szülőknek, 
az iskola pedagógusainak, a támogatóknak 
és a minket szórakoztató zenekarnak. Mi 
szülők, akiknek a gyermeke a toronyi iskolá-
ban tanul, szinte kötelességünknek érezzük, 
hogy kivegyük részünket ebből a program-
ból, de mellette nagyon sok olyan támoga-
tó volt, akiknek semmilyen kötődése nincs 
az iskolához, mégis fontosnak tartották, 
hogy hozzájáruljanak a bál sikeréhez, hogy 
a bevételből még jobban tudjuk támogatni 

az iskolánkban tanuló diákokat. A teljesség 
igénye nélkül köszönetet szeretnék monda-
ni: Rácz István és neje, Csiszár József, Joó 
Béléné, Szijj Zoltánné Betti, Séi Cukrászda, 
Bucsui Önkormányzat, Savaria Takarék, To-
ronyi Önkéntes Tűzoltók, Csicsergő Óvoda 
dolgozói és Szülők Közössége, Törve Ba-
ráti Klub, dr. Perger Gyula atya, Kecskésné 
Jutka, Leidl János és neje, Gombás József 
és neje, Farkas Tibor és neje, Kondor Lász-
ló, Németh Zsuzsanna támogatásáért. Akik 
vagy tombolatárgy felajánlásával, vagy tá-
mogatói jegy vásárlásával segítették rendez-
vényüket. Köszönet érte.

Minden kedves olvasónknak békés, bol-
dog, szeretet-teljes karácsonyt kívánunk:

„Ünnepi mosoly csillog emberek szívében,
Karácsonyest a szeretet fényében.

Kis Jézuska megszületett örömünk hírére,
A Megváltónk, ki békét hozott életükre.”
Iskolai Szülők Közössége nevében:

Kissné Kovács Ilona SZK elnök

Visszatekintés – Iskolai Szülők Közössége
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Tisztelt Lakosság!
A település körzeti megbízottjaként 

kötelességünknek érezzük, hogy a rövid 
rendőrségi tájékoztatást adjunk Torony 
és Dozmat települések lakosságának a 
Toronytól az Óndódi toronyig című újsá-
gon keresztül. Bízunk abba, hogy e rövid 
tájékoztatóval el tudjuk kerülni azokat a 
szabálysértéseket, bűncselekményeket, 
melyeket Önök kárára követnek el, illet-
ve Önök a károsultjai.

A kistelepüléseken gyakran megje-
lennek olyan bűnözői csoportok, akik 
az emberek hiszékenységét, fi gyelmet-
lenségét használják ki. Ezen bűnözői 
csoportok főként az idősebb embereket 
keresték fel, és hamis információkkal, 
ürügyekkel (szervezetek, cégek munka-
társainak adják ki magukat) jutottak be 
a sértettekhez és követtek sérelmükre 
bűncselekményeket. Ezen cselekmények 
megelőzése érdekében, ha valaki egy 
cég vagy szervezet munkatársainak adja 
ki magát, minden esetben kérjenek tőle 
igazolványt. Ha ez a személy nem tudja 
igazolni azt, hogy az adott céghez, illetve 
egyesülethez tartozik, ne engedjék be a 
házukba és hívjanak minket a lenti mo-
biltelefonszámokon, vagy hívják a 107-
es rendőrségi segélyhívószámot.

Amennyiben ilyen személyekkel ta-
lálkoznak, akkor a lehető legtöbb infor-

mációt jegyezzenek meg róluk (külső 
személyleírás, öltözet), valamint ha az 
elkövetők gépjárművel közlekednek, ak-
kor – ha lehetséges – rögzítsék a jármű 
típusát, színét, rendszámát, s a benne ülő 
személyek számát.

A karácsonyi ünnepek közeledtével 
nagyobb fi gyelmet kell fordítani a zseb-
lopásokra, gépjárműfeltörésekre. Ezen 
bűncselekmények elkerülése érdekében 
felhívjuk a fi gyelmet, hogy a gépkocsik-
ban soha ne hagyjanak értéket, szemé-
lyes iratokat, azokat minden alkalom-
mal vegyék ki a gépkocsikból. Továbbá 
vásárlások során az áruházakban, a be-
vásárlóközpontokban a kézitáskájukat, 
retiküljüket mindig zárt állapotba hord-
ják, illetve a pénztárcát jól elzárt (patent, 
zipzár) zsebbe tárolják. Amennyiben az 
áruházban van értékmegőrző, akkor a 
kézitáskák elhelyezése a megőrzőjében 
ajánlott.

A korai sötétedés miatt fel kell, hogy 
hívjuk a fi gyelmet a közlekedés veszé-
lyeire is. Ha gépkocsival közlekednek, 
akkor indulás előtt szánjanak pár percet a 
jármű világítóberendezéseinek és ablak-
törlőinek ellenőrzésére, hisz ezek nem 
hatékony működése balesetet okozhat. 
Kerékpárral történő közlekedés során 
pedig fi gyeljenek a kerékpár kötelező 
tartozékainak (prizma, első és hátsó vi-

lágító berendezés, csengő, lakott terüle-
ten kívül korlátozott látási körülmények 
között láthatósági mellény) meglétére. 
Ezek hiánya nélkül ne keljenek útra ke-
rékpárral.

Végül, de nem utolsósorban a hideg 
idő miatt kiemelt fi gyelmet kell fordítani 
az idős egyedül álló személyekre, akik 
nehezen tudják magukat ellátni. Ha ilyen 
személy van a rokonságukba, környeze-
tükbe, szomszédságukba és szokatlanul 
hosszabb ideje nem látták, vagy nem 
adott jelet magáról, akkor a kihűlések 
megelőzése végett keressék fel őket, 
vagy hívjanak minket a lenti mobiltele-
fonszámokon, vagy hívják a 107-es se-
gélyhívószámot.

Amennyiben hosszabb időre elutaz-
nak az ünnepek alatt, s üresen marad az 
ingatlanjuk, úgy kérem, hogy jelezzék 
azt felénk a lent megadott telefonszámo-
kon, mert így tudomást szerzünk arról, 
hogy a ház üresen áll, és ez esetekben 
kiemelt fi gyelmet fordítunk a visszatérő 
ellenőrzésekre.

Ezúton is köszönjük a lakosság 
együttműködését!

Babos Sándor r. törzszászlós, körzeti 
megbízott, telefonszám: 06 20/ 9656685

Németh Tibor r. főtörzsőrmester, 
körzeti megbízott, telefonszám: 06 
20/9239319

Rendőrségi felhívás

Véget ért az őszi idény a megyei II. 
osztályú labdarúgó bajnokságban.

Felnőtt csapatunk a 8. helyen áll, ami 
közepes eredménynek mondható. Sérü-
lések, eltiltások munkahelyi elfoglaltság 
akadályozta a jobb szereplést.

Nagy problémát jelent, hogy Puskás 
Brúnó edző, aki kiváló munkát végzett 
bejelentette, hogy nem tudja tovább vál-
lalni a csapat irányítását. Tehát a télen 
új edzőt kell keresnünk. Terveink között 
szerepel 2–3 fő új labdarúgó igazolása is.

U-21-es csapatunkat csak 2 pont vá-
lasztja el a dobogótól, tehát van remény 
a tavaszi előrelépésre. Az edzések láto-
gatottságán mindenképpen javítani kell.

Az ősz folyamán az Óvodával közö-
sen elindítottuk az ovis focit.

Beneveztük U-7-9-11-es korosztályú 
gyerekeinket a „BOZSIK” programba.

Csapatot indítottunk az U-13-as kor-
osztályban. Ezeket mind azért szervez-
zük, hogy biztosítsuk hosszútávon saját 
utánpótlásunkat.

A téli időszakban sportkörünk meg-
szervezte a Teremfoci bajnokságot. No-
vem ber 30-án indult és kilenc csapat 
nevezett. Szombat délután 17 órától van-
nak a mérkőzések a tornacsarnokban, 

előre elkészített sorsolás szerint. Decem-
ber 28-án elődöntők, 30-án pedig a hely-
osztók és döntők.

A döntő idején női foci, gyerekfoci, 
és (remélhetőleg) Haladás játékosok sze-
replése színesíti a programot. LICITÁ-
LÁSRA kerül egy FOCILABDA, amit a 
HALADÁS NB I-es játékosai írtak alá. 
Az így befolyt pénzt a gyerekfocira for-
dítjuk. Várjuk a LICITÁLÓKAT!

Kedves szurkolóinkat és az érdeklő-
dőket várjuk rendezvényeinkre.

Honlapunkat olvasva értesülhet min-
denről: www.toronyksk.hu.

Sportkörünk elnöksége nevében já-
tékosainknak, támogatóinknak, szurko-
lóinknak és az egész faluközösségnek 
békés karácsonyt és sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok!

Joó Imre Sportköri elnök

Sportkörünk életéből
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„Learatom a munkája gyümölcsét!” ami 
persze elismerés mind2 részre, hisz ő 
edz, én pedig megpróbálom a tornákon a 
legtöbbet kihozni a gyerekekből.

Szeretném megemlíteni hogy minden 
korcsoportban vannak kiemelkedő tehet-

ségek, két fontos futball klub (Viktória, 
Haladás) is felfi gyelt ezen fi atalokra. 
Edzéseinket Szombathelyről is látogat-
ják.

Szeretném minél több gyerekkel meg-
szerettetni a sportot. A foci az alapja a 
labdajátékoknak! Nem kell focistának 
lennie annak, aki hozzám jár, de ha meg-
szereti a labdajátékot, a mozgást és tud 
csapatban dolgozni, az választhat bár-
mely sportág közül a jövőben! Úgy ér-
zem, hogy az alapokat Tőlem megtanul-
hatják és a jövőben a hasznukra válhat.

Kopácsi Anita

TORONYTÓL
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.: +36-70/2020-708Torony község az interneten: www.torony.hu

U-7, U-9, U-11-es korosztállyal neve-
zett Torony a Bozsik utánpótlás tornákra. 
Első tornát szept. 29-én rendezték meg 
a Király sportcentrumban. Szemerkélő 
esőben 2 korosztállyal jelentünk meg 
ezen a tornán. Elismerésre méltó hogy az 
U-7 (óvodás) korcsoport minden mecs-
csét megnyerte, pedig először vettek 
részt ilyen eseményen. Sajnos az U-9-
es korcsoportot nem tudtuk elindítani, 
mert nagyon kevés gyerek van ebben a 
korcsoportban (ami remélem, tavaszra 
megváltozik). Az U-11-es korcsoport 
is megérdemli a „tapsot” hisz minden 
meccsüket főlényesen nyerték. Követke-
ző tornánk ismételten a Király sportcent-

rumban lett megtartva okt. 20-án. Elég 
ködös hideg időben az ovisok fázósan, 
de helytálltak. A nagyok ismételten fölé-
nyesen győztek. Az utolsó tornánk nov. 
2-án került megrendezésre Lukácsházán 
és sajnos itt szembesültünk azzal a köz-
mondással, hogy „Embert tervez, Isten 
végez”, hisz fél óra játék után szakadó 
esőben fociztak a gyerekek. Itt megem-
lítem, hogy az óvodás (U-7) korcsoport 
áttért a Grassroots rendszerre, ami abból 

áll, hogy minden gyerek mozog, kis lab-
dajátékokkal játszanak a gyerekek kör-
forgás szerűen, játékra helyezik a hang-
súlyt, ami nem verseny rendszerű.

U-13-as korcsoportban is neveztünk 
gyerekeket, felkészítve őket a nagy-

pályás játékra. Itt 5 idegenbeli tornán 
vettünk részt és egy saját szervezésűn. 
Állandó ellenfelünk volt a Lukácsháza, 
az Egyházasrádóc, a Király SE és a Vik-
tória. A fi úk és lányok nagyon jól szere-
peltek, voltak kis ingadozások, de min-
dig hozták a pontokat. Így összességében 
magasan csoportunk „első helyén ál-
lunk”. Megemlíteném Zsemberi György 
munkáját is, hisz jóformán ő készítette 
fel a gyerekeket. Az ő szavaival élve én 

Bozsik-tornákon vett részt a toronyi ifjúság!

November 10-én 10 órakor a Torony Művelődési Ház nagytermében RAPPORT 
RICHÁRD, Magyarország legfi atalabb nemzetközi sakk nagymestere 10 táblás szi-
multán játékkal tartott bemutatót a Toronyi sakk szakosztály számára.

Az eredmény magáért beszélt. A játékosoknak élmény volt a játék.
Jövőre a Sakk világbajnokság után ismét vendégünk lesz, a szomszéd faluban lakó 

nagymester.

Szimultán a nagymesterrel


