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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Adventi gyertyafény

Adventi gyertyák ragyognak

fénylő csillagként;

egy, kettő, három, négy,

hajad lágy selymén táncol

a lobogó fény.

Csitt! Ne szólj, csak ülj ide mellém,

hiszen most szívünk beszél;

kezedet fogva a szeretet árad szét.

Kérlek, ne szólj – csak ölelj,

míg e láng ég!

S ha kialszik mind a négy,

szenteste gyúl helyettük ünnepi fény...

És nem kell, csupán egyetlen ajándék,

mit szívem karácsonyon úgy remél:

láthassam szemedben csillogni még,

sokáig e szépséges,

adventi gyertyafényt.

Szoby Zsolt (Poet.hu)
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Harmatozzatok égi magasok!

Téged vár epedve a halandók lelke,

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!”

E jól ismert énekkel kezdtük imánkat az örvendezés vasár-

napján, amikor meggyújtottunk a család adventi koszorújának 

harmadik gyertyáját.

Advent, koszorú, ima meg ének, na, várjunk csak! Mi ez a 

kenetteljes, vallásos maszlag? – mondja a 21. század „modern 

embere”. Talán az még érthető számára, hogy karácsony. Igen, 

azt jelenti ez a szó, hogy vásárolunk fenyőfát, halat, bejglit, 

na és persze a pénztárcánk vastagságától függően jó sok aján-

dékot. Eszünk, iszunk, pihenünk, ajándékozunk és mindjárt itt 

lesz a szilveszter is, a jó nagy bulik időszaka. Azután érkezik az 

újév, megyünk tovább.

Jönnek a gondok, megoldjuk őket. Szórakozunk, bulizunk, 

dolgozunk és minden megy a jól megszokott kerékvágásban.

Kedves embertársaim, valóban csak ennyit jelentene az ad-

vent és a karácsony?

Biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk, akik hisznek az 

advent valódi jelentésében. Hiszem és tudom, hogy adventben 

a karácsonyt előkészítő időszakban sokan várakozunk a világot 

megváltó Kis Jézus születésére!

Örvendezés vasárnapja van, odakint süt a nap, mintha az Is-

ten fi gyelmeztetne; ember készülj és örvendj, mert hamarosan 

a világra születik a te Megváltód!

Az adventi várakozás bizony nem a földi javak iránti vágya-

inkról kellene, hogy szóljon. Nem az a fontos, hogy minél drá-

gább ajándékokat vásároljunk szeretteinknek. Gondolkodjunk 

el azon, hogy Jézus Krisztus nem egy palotában, hanem a bet-

lehemi istállóban született. Nem egy csodás bölcsőbe, hanem 

jászolba fektették!

Hajdanában az advent szó mindenki számára érthető volt, 

mint ahogy egykor a Mária-tisztelet megnyilvánulásai az ad-

venti hajnali misék is. Az a tény, hogy változik, fejlődik a vi-

lág, nem jelentheti azt, hogy a hitünket és az emberségünket is 

elveszítjük!

A karácsonyfa sem egy egyszerű fenyőfa, amelyet kivágunk, 

feldíszítünk, majd kidobunk. A karácsonyfa Istenajándékozó 

szeretetének a szimbóluma, amellyel az embert visszafogadja 

kegyelmébe.

Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helyezett karácsonyi csil-

lag a betlehemi csillagot jelképezné számunkra. Ha tényleg 

hinnénk ebben, a karácsonyt ünneplő ember otthona ugyanaz 

a betlehemi barlang lehetne, amely fölött megállt a napkeleti 

bölcseket vezető csillag.

Kedves embertársaim, azt kérem mindenkitől, ne csak a 

lakását takarítsa ki karácsonyra, hanem a lelkét is! Vessük ki 

magunkból a haragot, a gyűlölködést, az irigységet és fogad-

juk a szívünkbe, lelkünkbe a hitet, a reményt, a szeretetet és a 

megbocsátást!

Lelkünk szimbolikus karácsonyfájának csúcsán a betlehemi 

csillag ragyogjon, s a karácsonyfa alá ne csak az ajándékokat 

helyezzük el, hanem szívünk szétáradó szeretetét is! Kará-

csonykor gondoljunk az idős, beteg emberekre is, akik egyedül 

élnek, és senki sem nyitja rájuk az ajtót. Mi legyünk számukra 

a remény, hogy érdemes élni, mert van, aki gondoskodik róluk.

Kedves toronyi, dozmati, felsőcsatári embertársaim! Ne fe-

ledjék, hogy a karácsony 2012-ben is a Kis Jézus eljöveteléről 

szól!

Máté evangéliuma szerint Jézus Krisztus születése pedig így 

történt:

Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek 

volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, 

a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatá-

rozta, hogy titokban bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, 

íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt:

„József, Dávid fi a, ne félj magadhoz venni feleségedet, Má-

riát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog 

szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét 

bűneitől.”

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, 

amit a próféta által mondott: „Íme, a szűz méhében fogan és 

fi út szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni.

(Iz 7,14) Ez azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,18-23)

Szent Karácsony ünnepe előtt toronyi, dozmati, felsőcsatári 

minden lakosnak a Jóistentől áldott, boldog, szeretetteljes ün-

nepeket kívánok, és soha ne feledjük, hogy „Velünk az Isten!”

Kovács György polgármester

nna ééss pepersrszee aa pénztárcánkk vvasa tagsgságáttóló ffügüggőgően jjó ó sokk jajáná -
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csillag ragyogjon, s a karácsonyfa alá ne csak az ajándékokat 
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Torony-Dozmat Körjegyzőség kör-

jegyzői feladatát 2012. október 1. napjá-

tól Lakics Mónika látja el.

Változások 2013. január 1. napjá-

tól:

2013-tól a körjegyzőséget felváltja a 

Közös Önkormányzati Hivatal, melyet a 

járáson belüli települések alkotnak leg-

alább 2000 fős összlakosság, vagy leg-

alább hét település összefogására.

Körjegyzőségünket érintő változás, 

hogy 2013. január 1. napjától Torony 

Község Önkormányzata és Dozmat Köz-

ség Önkormányzata mellett Felsőcsatár 

Község Önkormányzata is csatlakozik a 

Közös Önkormányzati Hivatal fenntartá-

sához. Hivatalunk működését ez annyi-

ban érinti, hogy bővül egy felsőcsatári 

kirendeltséggel, továbbá Dozmaton is 

működni fog napi szintű ügyfélfogadás.

Az erről szóló Megállapodást a három 

képviselő-testület együttes ülésén már 

elfogadta, a továbbiakban a részletek ki-

dolgozására illetve az új hivatal Alapító 

Okiratának elfogadására kerül sor még 

az idei évben.

A Járási hivatalok

A járások és járási kormányhivatalok 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti egységeiként kerülnek felállí-

tásra 2013. január 1-jével.

A körjegyzőségen jelenleg államigaz-

gatási feladatot ellátó köztisztviselők 

jogviszonya a járási hivatal keretében 

kormányzati szolgálati jogviszonnyá 

alakul át.

A járási kormányhivatalok legfonto-

sabb feladata a megyei szintnél alacso-

nyabb szinten intézendő államigazgatási 

feladatok ellátása lesz. Így megvalósul 

az államigazgatási és az önkormányzati 

feladatok szétválasztása, a járások kizá-

rólag államigazgatási területi egységet 

jelentenek majd.

Elsősorban okmányirodai feladato-

kat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, 

valamint egyes szociális, környezet-

védelmi, természetvédelmi igazgatási 

ügyek intézést veszik át a településektől 

a jövőre megalakuló járási hivatalok. 

A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt 

szempont volt, hogy a helyi szabályo-

záshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkör-

be tartozó ügyek lehetőleg maradjanak 

a települési jegyzőnél, ahol viszont az 

adott ügyben az államnak van egyértel-

műen feladata, szerepe, ott a járási hi-

vatal tudjon majd hatékonyabban intéz-

kedni. Az azonos szabályozók mentén 

lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, 

racionálisabb ügyintézés valósulhat meg 

országszerte.

A cél az egyablakos ügyintézés bizto-

sítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, 

hogy az állampolgárok egyetlen helyen, 

a – 2013 végéig kialakítandó – kormány-

ablakoknál tudják majd hivatalos ügyei-

ket intézni. A járásszékhelyek mellett – a 

jelenleg működő okmányirodák bázisán 

– kialakításra kerülnek a járási hivatalok 

integrált ügyfélszolgálatai, azaz a járá-

si kormányablakok. A kormányablakok 

biztosítani fogják, hogy az állampolgá-

rok az államigazgatási ügyeiket a kor-

mányablakok székhelyein elindíthassák 

vagy elintézhessék.

Csak azok az ügyek maradnak a jegy-

zőknél, amelyekhez a helyi viszonyok 

ismerete elengedhetetlen, vagy amelyek-

ben országosan nem egységes szabályo-

zás és helyi mérlegelési lehetőség is van. 

Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő 

igazgatási, az anyakönyvi és állampol-

gársági ügyek, a települési polgári védel-

mi, katasztrófaigazgatási feladatok. To-

vábbá az ipar- és kereskedelmi igazgatá-

si, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki 

eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális 

ellátások, a táv hőszolgáltatási kérdések, 

a helyi védettséggel összefüggő környe-

zet- és természetvédelmi, a veszélyes 

ebek nyilvántartásával összefüggő fel-

adatok, az óvodáztatási támogatás.

A körjegyzőség hírei

Január 22. a magyar Himnusz születésnapja: ezen a napon 

fejezte be Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc fő művét. 1989. ja-

nuár 22. óta ez a nap a Magyar Kultúra Napja.

Magyarország évszázadokon keresztül védte a keresz-

tény Európát, amiért cserébe keresztre feszítették hazánkat. 

Akik ma támadják az országot, azok aligha vannak tisz-

tában azzal, hogy milyen kiválóságokat adott ez a nemzet 

a világnak! Szent királyainktól kezdve a kultúra és a mű-

vészeti élet számos kiválósága származott magyar földről, 

inkább nem is említve neveket, hiszen felsorolni úgysem 

lehet mindenkit.

Ma kevés fi atal kapcsolódik be a kulturális közéletbe, 

így nehéz átadni a stafétát. A televízióról elmondhatjuk: 

ami a kereskedelmi csatornákon zajlik, az már az egyete-

mes kultúrát veszélyezteti.

A fejünket persze nem dughatjuk a homokba, olyan dol-

gokat is láthatunk a képernyőn, amelyeknek nincs köze a 

kultúrához. Egy bizonyos szintig az embereknek persze 

nyitottnak kell lenniük – de tudniuk kell jól választani és 

akár nemet is mondani!

A gyermekkor meghatározó szerepéről, arról, hogy a 

kultúrára nevelés igazából a szegényebb rétegek, a hát-

rányos helyzetűek körében fontos, mert a rendezett életet 

élők hozzájutnak segítség nélkül is.

„Isten vízjele” azonban mindenkin rajta van, egyik em-

ber ebben kiváló, a másik abban: a pedagógusnak ezt kell 

felismernie és a jó irányt erősítenie, a rosszat pedig elhal-

ványítania.

Feladatra születünk – nem tudjuk, hogy kicsi vagy nagy 

feladatra, de senki sem véletlenül kerül oda, ahol van, és ott 

kell a legjobbat kell kihoznia magából!

Kedves Toronyban lakó általános és középiskolás diá-

kok!

Mérettessétek meg magatokat január 22-én, kedden 

délután 4 órakor a Toronyi Művelődési Ház és Könyvtár 

épületében! Ki tudja elmondani közületek a legszebben a 

magyar nép Himnuszát?

Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon a 352-

011-es számon, vagy e-mailben a muvelodesihaz@torony-

net.hu címen.

Felhívás Nemzeti imádságunk születésnapján
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Kedves Olvasók!

Juhász Zsolt va-

gyok, tanár, mű-

velődésszervező . 

2012. november 

5-től a Toronyi 

Művelődési Ház és 

Könyvtár vezetője.

Aki az erről dön-

tést hozó testületi 

ülésen megtisztelt a szavazatával, annak 

köszönöm, aki nem, annak bizonyítani 

szeretném, hogy a lehetőségekhez és tu-

dásomhoz mérten a legjobb lapot készí-

tem, a körjegyzőség lakóinak széleskörű 

és tisztességes tájékoztatására!

Bizonyára ritkán nézi meg az átlagos 

olvasó a lap fejlécét, de ott bizony sze-

repel, hogy immár XXI. évfolyamába 

lépett a Toronytól az Ondódi Toronyig 

című újság.

Alapításakor nem volt még internet, 

gyermekcipőben tipegtek a városi tele-

víziók, a helyi rádióadókról legfeljebb 

hallottunk – úgyhogy akár még havi egy 

alkalommal is lehetett újdonságokkal 

szolgálni.

Ehhez képest messzire szaladt a vi-

lág, így szerkesztőként sokkal inkább 

egy magazin jellegű lapot szeretnék ké-

szíteni, az újdonságokat, azonnali meg-

jelenést kívánó információkat, a fi gye-

lemfelhívó írásokat pedig a www.torony.

hu című portálon sokkal gyorsabban és 

bármikor megtalálják az érdeklődők.

Kérem – és várom – a további mun-

kához szíves segítségüket, információi-

kat, ötleteiket, kellőképpen rövid, 1500 

karakternél vagy egy írott oldalnál nem 

hosszabb leveleiket, a muvelodesihaz@

toronynet.hu e-mail címre.

Biztos vagyok benne, hogy együttmű-

ködve olyan lapot készíthetünk, amit szí-

vesen forgatnak a toronyiak, dozmatiak 

– akár egy hónapig is.

Néhány szót magamról:

33 éve pedagógusként kezdtem el dol-

gozni: 9 évet töltöttem el a tanári pályán.

10 és fél évig közalkalmazottként, 

mint a Jobbágyi Helyőrségi Klub igazga-

tójaként, majd 11 évig köztisztviselőként 

dolgoztam.

1999-től, mint Pásztó város közmű-

velődési főtanácsosa, az éves program 

és rendezvényszervezése volt a fő fel-

adatköröm, ez mellett a civil szervezetek 

koordinálása, és a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat ügyeinek intézése.

A kulturális életének szervezése mel-

lett, az önkormányzati intézményekkel 

közösen több tucat pályázat megírásában 

is sikeresen működtem közre (köztéri al-

kotásra, kiadványokra, rendezvényekre, 

sportlétesítmények felújítására, közös-

ségi szintér kialakítására, városközponti 

játszótér stb.).

Másfél évig az önkormányzat szociális 

osztályán rendszeres szociális segélyezés-

sel, valamint egészségügyi hozzájárulási 

igazolások kiállításával is foglalkoztam.

2008-tól a Szirák–Bér Községek Kör-

jegyzőségénél, szabálysértések, hagyaté-

ki ügyek, gyámügy és gyermekvédelem, 

egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság kiállítása, közterület használati 

engedélyek kiadása, üzletek működési 

engedélyeinek kiadása, valamint sze-

mély és lakcímnyilvántartás szerepelt a 

munkakörömben.

Immár 2 éve lakom Torony község-

ben, ahová új családom köt, és ahol úgy 

érzem, hogy szakmai tudásomat kama-

toztatni tudnám a község, valamint a 

körjegyzőség területén – Dozmaton – is, 

a kiaknázatlan közművelődési sajátossá-

gokra támaszkodva.

A kívül-belül felújított és megszépült 

Művelődési Házat olyan személyről sze-

retném elneveztetni, aki munkásságával 

az utókor számára üzenni tud – méltó 

névadó ünnepség megszervezésével.

Elsődleges feladataim között szerepel 

az alapfokú oktatási intézmények – óvo-

da, általános iskola – kiscsoportos fog-

lalkozásainak beindítása.

Biztosítani szeretném az új szervezé-

sű tanfolyamok befogadását: népi zene, 

néptánc és népi ének, kézműves műhe-

lyek, játszóházak, bütyköldék.

Nyári szünetben „Kópé” és„ Büty köl-

de” táborokat, foglalkozásokat kívánok 

indítani, az arra érdeklődők számára.

A helyi népszokások és néphagyomá-

nyok felkutatása, felkarolása és ápolása 

további színfoltként szerepelhetne a falu 

életében, nem csak a nemzetiségi és fa-

lunapokon.

Egyházközség által szervezett rendez-

vények segítése, azok számára, helybiz-

tosítás.

A Toronyi kenyér ünnepének elindítá-

sával, amely szerintem nagyon sok nem-

csak Toronyban lakó embertársamnak 

dédelgetett vágya lenne, megyei szintű 

rendezvényt kívánok életre hívni.

A közművelődésre szomjas lakosság 

visszaszoktatása igen nehéz feladat lesz 

az intézmény falai közé, hiszen jelen vi-

lágunk eléggé digitalizálódott.

Szeretnék felolvasó esteket és író-ol-

vasó találkozókat szervezni.

Felkészültem arra, hogy nagyon sok-

szor Don Quijote harcát fogom megvívni 

és azt is tudom, hogy a 70-es évek arany-

korszakát nem tudjuk visszahozni.

Végezetül fogadják tőlem tisztelettel 

ezt a verset, mely hit világomat is tükrözi:

Bódás János

Valahol ki van jelölve

helyed…

Azért van síró, hogy vigasztald,

az éhező, hogy teríts neki asztalt.

Azért van seb, hogy bekösse kezed,

vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.

Azért van annyi árva, üldözött,

hogy oltalmat nyerjen karjaid között.

Azért roskadnak mások lábai,

hogy terhüket te segíts hordani.

Az irgalmat kínok fakasztják.

Mélység felett van csak magasság.

Hogyha más gyötrődik, szenved –

azért van,

hogy te befogadd szívedbe boldogan.

Megmutattad néha legalább, hogy

lelked által enyhült, szépült a világ?

Vagy tán kezedtől támadt foltra folt

ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy?

Vigasznak, írnak szántak,

menedéknek, oszlopnak, szárnynak.

Valahol rég… siess… keresd,

Ki van jelölve a helyed.

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,

másként céltalan lesz az életed,

s a sors ekéje bármily mélyen szánt,

mag leszel, mely kőre esett.

Elkallódott levél leszel,

mely a címzetthez nem jut el.

Gyógyszer, mely kárba veszett,

mit sohasem kap meg a beteg.

Rúd leszel, de zászlótalan,

kalász leszel, de magtalan.

Cserép, melyben nem virít virág,

s nem veszi hasznát

sem az ég, sem a világ.

A Művelődési Ház hírei
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-

szer négy gyertya. Olyan nagy volt a 

csend körülöttük, hogy tisztán lehetett 

érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első:

– ÉN VAGYOK A BÉKE! 

De az emberek nem képe-

sek életben tartani. Azt 

hiszem, el fogok alud-

ni. – Néhány pillanat 

múlva már csak egy 

vékonyan füstölgő 

kanóc emlékeztetett 

a hajdan fényesen 

tündöklő lángra.

A második azt 

mondta:

– ÉN VAGYOK A 

HIT! Sajnos az emberek fö-

löslegesnek tartanak. Nincs értel-

me tovább égnem... – A következő pil-

lanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a 

lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyer-

tya:

– ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs 

már erőm tovább égni. Az emberek nem 

törődnek velem, semmibe veszik, hogy 

milyen nagy szükségük van rám. – Ezzel 

ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor 

meglátta a három kialudt gyertyát, felki-

áltott:

– De hát mi történt? 

Hiszen nektek égnetek 

kéne mindörökké! – 

Elkeseredésében hir-

telen sírva fakadt.

Ekkor megszólalt 

a negyedik gyertya:

– Ne félj! Amíg 

nekem van lángom, 

újra meg tudjuk gyúj-

tani a többi gyertyát. 

ÉN VAGYOK A RE-

MÉNY!

A gyermek szeme felragyogott. 

Megragadta a még égő gyertyát, s láng-

jával új életre keltette a többit.

– Add, Urunk, hogy soha ki ne alud-

jon bennünk a remény! Hadd legyünk 

eszköz a kezedben, amely segít megőriz-

ni gyermekeink szívében a hit, remény, 

szeretet és béke lángját! Ámen

A négy gyertya története Szünidei

felhívás
Kedves iskolások! Minden toronyi 

gyermek előtt nyitva a Művelődési Ház! 

December 27-én, 28-án és 29-én 14–18 

óra között non-stop játékfoglalkozások-

kal szeretettel vár benneteket a Művelő-

dési Ház: asztalitenisz, csocsó, billiárd, 

darts, társasjátékok, igény szerint fi lm-

vetítés.

Fiatalok!
Amennyiben szeretnétek, ha a falu-

ban lennének ifjúsági rendezvények, és 

a szervezésben is szívesen részt venné-

tek, ha érdekelnek jogaitok, kötelezett-

ségeitek, ha szeretnétek a pályázatírás-

sal, rendezvényszervezéssel kapcsolat-

ban ismereteket szerezni, vagy vannak 

ötleteitek a leendő Ifjúsági Klub prog-

ramjaival kapcsolatban, akkor gyer-

tek el a január 8-án 17.30-kor tartandó 

megbeszélésre!

Ezenkívül nagyon sok érdekes, az 

ÉLETRE való felkészítő tanácsadásban 

lenne részetek.

Szeretettel várlak benneteket!

Helyszín: Torony Művelődési Ház és 

Könyvtár

Juhász Zsolt

művelődésszervező

Toronyiak!
Szeretnék életre hívni egy „Toronyiak 

Baráti Köre” társaságot, amely a község 

kulturális életének, népszokásainak és 

néphagyományainak a felkarolásában és 

ápolásában játszana szerepet.

Színfoltként szerepelhetne a falu éle-

tében, nem csak a nemzetiségi és a fa-

lunap, hanem más, a vidékhez kötődő 

jelentős rendezvény megszervezése.

Nem csak a fent említettek miatt, ha-

nem még nagyon sok fontos dolog meg-

beszélése miatt szeretném, ha ez a Baráti 

Kör megalakulna.

Első és egyben alakuló beszélgető 

estére nagyon sok szeretettel várok min-

denkit január 10-én 18 órától.

Helyszín: Torony Művelődési Ház és 

Könyvtár

Juhász Zsolt

művelődésszervező

• Cédrus gyógyszertár nyitvatartása: hétfő: 8.30–12.00; kedd: –; szerda: 8.30–

12.00; csütörtök: 13.00–16.00; péntek: 8.30–12.00.

• Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvos rendelési ideje (tel.: 06-20/457-1427):

– Torony: hétfő, szerda, péntek: 8.00–11.00; csütörtök: 14.00–16.00

– Dozmat: kedd: 10.00–11.00

• Védőnői szolgálat:

– Védőnő: Rózsa-Batta Dóra, Torony, Rohonci út 4. Tel.: 06-20/264-7881

– Terhes tanácsadás: szerda 9–11 óra

– Csecsemő tanácsadás: szerda 13–15 óra

– Orvossal tartott csecsemő tanácsadás: szerda 11–12 óra, Dr. Sudár Zsuzsanna

– Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban mozgó szakorvosi szolgálat 

(MSZSZ)

– Gyermekorvos: Dr. Savanya Márta

– A védőnői körzethez tartozik Torony, Dozmat, Bucsu

Egészségügi információk

Körzeti megbízottak:

– Németh Tibor r. főtörzsőrmester. Elérhetősége: +36-20/9239-319.

– Szalay Gábor r. törzszászlós. Elérhetősége: +36-20/2433-409 vagy az ingyene-

sen hívható 107 vagy 112-es számon.

Fogadóóra helye és ideje: Torony, Réffy László út 1. sz. alatti körzeti megbízotti 

irodán, minden hónap első keddjén.

Rendőrségi információk
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Az általánosiskola hírei

Idén október 27-én a legtöbb iskolá-

ban tanítás volt. A toronyi általános isko-

lában viszont tanáraink egy projekt napot 

szerveztek, aminek témája az Olimpiák 

és a Paralimpiák története volt.

Az olimpiai év adta az ötletet ennek 

a programnak a megszervezésére. Aki a 

nyári szünidőben fi gyelemmel kísérte a 

XXX. olimpián zajló eseményeket, az 

nagy segítségére volt a csapatának. Sok 

örömet szereztek az országnak sporto-

lóink és mi, Vas megyeiek különösen 

büszkék lehetünk Pars Krisztián arany-

érmére.

Ezen a vetélkedőn 8 csapattal indul-

tunk az iskolán belül, ahol minden osz-

tályból vegyesen voltak gyerekek, ez 

arra is jó alkalom volt, hogy a különböző 

évfolyamba járó diákok jobban megis-

merjék egymást és szórakozzanak, ját-

szanak egy jót. A csapatok idősebb tagjai 

készültek zászlókkal, kendőkkel, menet-

levéllel és egy erre az alkalomra írt csa-

takiáltással.

Reggel 8 órakor egy órás műsor kez-

dődött, ahol az osztály párok egy kis 

bemutatóval készültek. Azok a diákok, 

akik maguk is űznek valamilyen sportot, 

ők megismertették velünk az adott sport-

ág alapjait. Érdekes dolog volt ez, hiszen 

nem hétköznapi sportok voltak ezek, pél-

dául: karate, boksz, súlyemelés.

Ezt követően elkezdődött a csapatok 

közötti vetélkedés. Nyolc állomáson kü-

lönböző feladatok megoldásával mér-

hettük össze tudásunkat, ahol tanáraink 

fogadtak minket. Egy-egy helyszínen 

15–20 percet tölthettünk, amit általában 

teljes egészében ki is használtunk. Ezek 

„forgó színpad” szerűen voltak összeköt-

ve. Amint minden csapat végzett az ösz-

szes állomáson, azonnal elkezdték a peda-

gógusok a javítást, majd jöhetett az ered-

ményhirdetés. Azért, hogy minél jobban 

fokozzák a feszültséget, az eredményeket 

visszafele kezdték felolvasni. Az első 2 

helyezett között hatalmas csata volt, csak 

egy nagyon csekély kis különbséggel, de 

a követező eredmény született a dobogón: 

1. helyezett a Sors Tamás csapat, 2. helye-

zett a Berki Krisztián csapat, a 3. helye-

zést pedig a Kovács Katalin nevű csapat 

szerezte meg. Minden résztvevő a játék 

végén jutalomban részesült.

Szerintem mindenki nagyon jól érezte 

magát és reméljük, hogy máskor is lesz-

nek hasonló alkalmak, hiszen ezeken a 

napokon kicsit fellélegezhetünk a tanu-

lás nehézségeitől.

Kiss Cintia 7. osztály

Hosszú évek óta hagyománynak szá-

mít az alsó tagozatos tanulók körében 

a színházlátogatás. Az előző években 

bábszínházba mentünk, az idén egy négy 

előadásból álló zenés sorozaton veszünk 

részt. Elsőként a Ludas Matyit néztük 

meg, majd a Vackor meséit. Fantasztikus 

élményben részesültünk, alig várjuk már 

a folytatást! Itt szeretnénk köszönetet 

mondani az Aranypatak Kulturális Ala-

pítványnak azért, hogy hozzájárultak a 

bérletek megvásárlásához.

November 22-én pedig a toronyi Mű-

velődési Házban voltunk egy előadáson 

az óvodásokkal együtt, ahol A kiskakas 

gyémánt félkrajcárját néztük meg.

Az óvoda és az iskola szoros kapcso-

latot tart fent egymás munkáját segítve. 

November 29-én ellátogattak hozzánk a 

nagycsoportosok, ahol tanórai foglalko-

zásokon vettek részt. Reméljük, kedvet 

kaptak az iskolához!

Terveink között szerepel még egy 

kézműves foglalkozás, amely már a ka-

rácsony közeledtét jelzi.

Iskolánk néptánc csoportjának (30 

fő) elkészültek a fellépő ruhái. Köszö-

netet mondunk a Szülők Közösségének 

az anyagi támogatásért, és mindazoknak 

akik önzetlen munkájukkal hozzájárul-

tak a ruhák elkészítéséhez.

Alsó tagozatos programjaink

Olimpiai projektnap
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A Szent Márton tematikus hét kereté-

ben 20 tanulónk vehetett részt az AGO-

RA – Gyermekek Háza által szervezett 

programokon.

A 20 gyermeket úgy választottuk ki, 

hogy fi gyelembe vettük azt, hogy ké-

pességeikhez mérten jól tanulnak és a 

közösségi munkából is maximálisan ki-

veszik részüket.

Szent Mártonról szóló interaktív elő-

adáson vettünk részt, népszokásokat, 

hagyományokat gyakoroltunk néptánc 

foglalkozás keretében, Márton napi kifl it 

készítettünk a Gyermekek Házában.

A Fő téren ügyességi és gondolkod-

tató feladatokat oldottunk meg egyéni 

pontgyűjtő versenyben (állatterelés szo-

kása, jelképes borkóstolás, rétes nyújtás, 

jelképes libatömés, adakozás hagyomá-

nya).

Fabók Mancsi Bábszínházának A szé-

kely menyecske és az ördög című elő-

adását tekintettük meg, majd a Gencs-

apáti Hagyományőrző Néptáncegyüttest 

a Boglya együttes kísérte. Műsoruk után 

megtáncoltatták tanulóinkat is.

Utolsó alkalommal drámajáték fog-

lalkozáson vettünk részt a gyermekek 

bevonásával, textil ajándékokat és rétest 

készítettünk.

Tartalmas, változatos programok vol-

tak ezek. A gyerekek nagyon jól érezték 

magukat, rengeteg tapasztalatot gyűjtöt-

tek, boldogok voltak.

Múltidéző

„Óvodásnak lenni csoda,

 kora reggel megyünk oda…”

        (Szűcs Mara)

Az óvodában, rengeteg élményben, 

tevékenységben lehet része minden kis-

gyermeknek, hisz egyik alapelvünk is ez, 

fejlesztésüket nagyrészt erre alapozzuk. 

Ennek érdekében szervezzük meg a cél-

irányos sétáinkat, kirándulásainkat, hogy 

megismerjék szűkebb és tágabb környe-

zetüket, tájékozódjanak, eligazodjanak, 

ezáltal ismereteik gyarapodjanak. A sza-

bályokkal ismerkedve gyakorolhatják a 

gyalogos közlekedést, megfi gyelhetik a 

járműveket, és alkalmazni tudják az utcai 

viselkedés normáit. Fő törekvésünk, hogy 

minél több élményt gyűjtsenek, saját és 

természeti társadalmi környezetükből. 

A csoportunkba járó Dozmati gyerme-

kek, szíves meghívására látogatott el az 

Ágacska és Katica csoport az ő szülőfalu-

jukba, melyben ők otthonosan mozogtak 

és kalauzoltak bennünket, megmutatva 

az ottani érdekességeket. Dozmatra érve 

szüleik frissen sült házi süteménnyel, hű-

sítő itallal kínálták a népes kis „sereget”. 

Állatsimogatásra, (póniló, birka stb.), 

megfi gyelésre invitált bennünket Csányi 

Ármin és Gombás Bence. Pihenőt tartot-

tunk a Muzsla forrásnál, ahol idegenve-

zetői szakértelemmel ismertették velünk 

annak történetét. A szépen kialakított 

templomtéren elolvastuk Dozmat község 

történetét, amit meg is örökítettünk. A ha-

zafelé vezető úton kipróbáltuk az igénye-

sen kialakított játszóteret is.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink 

ne csak a közvetlen, hanem a távolabbi 

környezetükkel is ismerkedjenek. Meg-

látogattuk a Szombathelyi Múzeumfalut, 

ahol a régi életmóddal, hagyományok-

kal, eszközökkel ismerkedhettünk egy 

idegenvezető segítségével. Bekukkantva 

a régi épületek helyiségeibe, sok új ki-

fejezéssel gazdagodhatott szókincsük. 

Megtapasztalhatták, hogy az akkori 

időben milyen felszereltségek, és eszkö-

zök hiányoztak a mindennapi életükből 

(fürdőszoba, gyerekszoba, hűtőszekrény, 

automata mosógép, tv, videó stb.). Veze-

tékes villany és víz nem volt, a kutat nem 

ismerték, ezért azt dalolva körbetáncol-

tuk. Gyermekek kedvencei az állatok, 

melyekkel itt is találkozhattunk (szamár, 

juhok, lovak stb.). Sétáltunk a csónaká-

Óvodánkban zajló programjaink
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zótó partján, ahol megetettük a vadka-

csákat és a hattyúkat.

Nevelőmunkánk során tevékenysége-

inket az évszakok köré tervezzük.

Szeptemberben sort kerítettünk egy 

kis szüreti mulatságra, melynek lebo-

nyolításában nagy segítségünkre vannak 

évek óta Bódi Noémi szülei. Biztosítják 

a szőlőt, a darálót és a kis prést is (melyet 

ez úton is köszönünk). Dalolva, táncol-

va, koccintottunk a friss musttal, akár 

egy bálban.

Tevékenységeinkhez a sétáink során 

sok őszi terményt, levelet, gyűjtöttünk 

(csipkebogyó, vadgesztenye, dió stb.). 

Töklámpást faragtunk, amit napokon át 

az ebéd utáni pihenőnél hangulatvilágí-

tásként használtunk, a megszárított mag-

vaiból képet készítettünk.

A község által szervezett idősek napjá-

ra nagycsoportos óvodásainkkal köszön-

tő műsorral készültünk. Nagy örömmel 

fogadtuk a felkérést, a gyerekek nagy 

lelkesedéssel készültek. Dalos-verses-

táncos „ünnepi csokrukkal” kellemesen 

szórakoztatták az ünnepelt közönséget.

A Mesebolt Bábszínház előadásainak 

régóta rendszeres látogatói vagyunk. A 

szülők közössége ebben a tanévben is 

hozzájárult a bérletek megvásárlásához, 

melyet ez úton is köszönünk.

Amennyiben lehetőségünk van ilyen 

alkalmakkor plusz programot is beikta-

tunk, ilyen volt a Magyar királyok pa-

noptikuma című kiállítás megtekintése, 

melyhez anyagi támogatást kaptunk a 

Dozmati önkormányzattól, amit szintén 

köszönünk.

Az iskolával való kapcsolattartást 

fontosnak tartjuk, a közös rendezvények, 

kölcsönös látogatások mind-mind ezt 

erősítik. Ilyen volt az iskola által szerve-

zett színházi látogatás, melyre meghívást 

kaptak gyermekeink.

Visszatérő hagyomány, hogy volt 

óvodásainkat meglátogatjuk az iskola 

első osztályában. Novemberben a leendő 

iskolások közösen vehettek részt egy-

egy tanórán volt óvodás társaikkal, így a 

gyermekek közelről ismerkedhettek meg 

az iskolai élettel.

A régi elhasználódott és balesetveszé-

lyessé vált udvari mozgásfejlesztő eszkö-

zünk elbontásra került. Új beszerzésére 

volt szükség ahhoz, hogy a gyerekek játék 

és mozgásigényét továbbra is ki tudjuk 

elégíteni. Ezt sikerült megvalósítanunk a 

fenntartó által biztosított költségvetésből. 

Az új játszóeszközt éppen „Mikulás nap-

ján” vehették birtokukba a gyerekek.

Osztrosits Tamásné

és Bogyai Zsuzsanna

óvodapedagógusok

Tisztelettel Köszöntöm Torony lakos-

ságát és a település roma lakosságát.

Köszönöm a megtisztelő bizalmukat. 

Továbbra is szeretném az érdekeiket 

képviselni!

Mint tudják, a munka kapcsolat a 

két önkormányzat között jó, ezt a kap-

csolatot tovább szeretnénk ha mélyülne, 

főként a könnyebb megélhetőség szem-

pontjából is, mivel további fejlesztéseket 

szeretnénk megvalósítani. Többek között 

az Ondódi játszótér megépítése és a falu 

ezen részének szépítését tűztük ki célul.

További közös programokat is szeret-

nénk megvalósítani.

Szeretném, ha Roma Hagyományőrző 

csoport a közel jövőben, a Művelődési 

Házban folytatná a próbáit.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag boldog új esz-

tendőt kívánok a falu lakosságának a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-

ke és tagjai nevében:

Vidos László elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat



Toronytól az Ondódi Toronyig 9

Vas megyében 2010-ben sikeresen 

13.-ként megalakult falunkban is a Hor-

vát Nemzetiségi Önkormányzat. A vá-

lasztásokon mintegy 36 fő vallotta magát 

horvát nemzetiségűnek. Az elmúlt két 

évben Torony kulturális életének megha-

tározójává vált önkormányzatunk. Még 

csak két éve működünk, de már számos 

rendezvényt tudhatunk a hátunk mögött. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy falunk 

lakói támogatják munkánkat és aktív 

résztvevői rendezvényeinknek, mint 

fellépő, mint vendégként. Önkormány-

zati anyagi támogatás híján is számos 

rendezvényt sikerült lebonyolítanunk. 

Már a 2010-es évi Ádventi időszakot 

horvát szentmisével ünnepeltük meg, 

amely már hagyománnyá vált, mivel 

idén a 3. alkalommal került ismételten 

megrendezésre. Ezt követően gasztronó-

miai estet rendeztünk, melyen lehetőség 

nyílt megkóstolni a tradicionális horvát 

ételeket, gyermekeink mézeskalácsot 

díszíthettek, megkóstolhattuk a Garger 

pincészet díjnyertes borait és hallhat-

tunk a borkészítés fortélyairól. A kelle-

mes hangulatot a Szentpéterfai Tambura 

zenekar biztosította. 2011-ben a nagy 

érdeklődésre való tekintettel indítottuk 

el horvát nyelvtanfolyamunkat, az első 

kurzus sikeresen befejeződött, de legna-

gyobb bánatunkra anyagi támogatottság 

hiányában a második kurzust sajnos ez 

idáig nem tudtuk biztosítani a tanulni 

vágyók részére. Még ebben az évben 

megrendeztük a toronyi művelődési 

ház udvarán az első horvát nemzetiségi 

napot, melyen négy szomszédos horvát 

településből érkeztek énekkarok, tánco-

sok, tamburások, akik 2 órás színvona-

las műsorral örvendeztették meg falunk 

apraja-nagyját. A horvát napunk bállal 

záródott, melyen Tímár Jani szolgáltatta 

a talpalávalót. A rendezvényünk pozitív 

visszhangja ösztönzött minket arra, hogy 

idén már két napos horvát napot tudtunk 

tartani, melynek helyszíne az iskola ud-

varán felállított rendezvény sátor volt . 

Az idei horvát napunkon már számos 

köztük nemzetközi fellépő mutatta meg 

tehetségét. A rendezvényt a Karambolo 

horvátzsidányi zenekar báljával nyitot-

tunk, melyet a következő nap délután 

kulturális programok követtek, közel 10 

fellépő köztük a horvátországi Varasdin-

ból érkezett tamburazenekar is szerepelt.

A kulturális rendezvényeinken kívül 

még a sportra is fi gyelmet fordítva, min-

den évben megrendezésre került a horvát 

labdarugó kupa. Itt a horvát falvak fi a-

taljai, ausztriai és toronyi fi atalok mér-

kőztek meg a toronyi sportcsarnokban. 

Az idei évben a toronyi Önkormányzat 

a működésünk biztosítása érdekében a 

volt gyógyszertár helyén irodát biztosí-

tott számunkra.

Bízunk benne, hogy a falunk közre-

működésével az elkövetkezendő időben 

is számos kulturális és sportrendezvényt 

tudunk szervezni és ezúton szeretnék a 

lehetőséget megragadni arra, hogy je-

lentkezőket toborozzunk egy alakuló 

horvát nemzetiségi énekkarba. Érdek-

lődni a lent jelzett telefonos elérhetősé-

geken lehet.

Egy kis ízelítő a 2013-as évi prog-

ramjainkból:

– horvát teremfoci kupa

– gasztronómiai est

– horvát nap

– horvát bál

– Ádventi szentmise

Az énekkarba az 

alábbi elérhetőségen 

várjuk jelentkezésüket: 

Németh Istvánné Mari-

ann +36-20/282-3356.

Horvátok Toronyban

Békés karácsonyt

és boldog új évet

kívánunk minden

kedves Olvasónak!

Horvát Nemzetiségi

Önkormányzat Torony
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„Életem ott van

 Isten tenyerén

 Azért nem félek én,

 Bármi fáj nekem

 Mosolyog szemem.

 Száz jajszó között is

 Bízom vakon,

 Hitem fel nem adom!

 Rám törhet vadul

 Ezer baj, veszély

 Isten így szól: Ne félj!

 Miért is, mitől is

 Félhetnék én:

 Az Isten tenyerén?”

Keresztény ember az év végéhez közeled-

ve számot vet és hálát ad, az Isten tenyerén 

eltöltött 2012-es esztendőért!

Lelki élet

– Minden hónap 13-án a plébánia temp-

lomaiban Magyar Hazánkért s annak lelki 

megújulásáért imádkozunk a fatimai este ke-

retében.

– Február 4. egyházközségi bált tartottunk 

130 fő részvételével a toronyi Művelődé-

si Házban. A bál bevételét a toronyi orgona 

2008-ban felvett kölcsönének visszafi zetésé-

re fordítottuk.

– Keresztény fi lmklub keretében Szent 

Bernadett életéről készült fi lmet tekintettük 

meg mind a 4 községben.

– Február 18. Szeretet Láng képe tett láto-

gatást mind a 4 községben.

– Március hónapban a keresztény fi lmklub 

keretében Pió atya életéről készült fi lmet te-

kintettük meg.

– Március 20–25. Nagyböjti lelkigyakor-

latot plébániánk területén Dr. Konkoly István 

ny. szombathelyi megyéspüspök vezette.

– Március 25. Mindszenty József bíboros 

születésének 120. évfordulója alkalmából 

emléktáblát helyeztünk el a toronyi templom 

falán. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepé-

hez kapcsolódóan 12 db gyümölcsfát, 45 db 

tuját és 50 db rózsatövet ültettünk el a Plébá-

nia udvarán.

– Lélekemelő volt a szent három nap: 

nagycsütörtökön az utolsó vacsorán történ-

tekre való emlékezéssel mi is elvégeztük a 

lábmosás szertartását. Nagyszombaton nagy-

számú hívő részvételével követtük a Feltá-

madt Krisztust a húsvéti körmenetben.

– A húsvéti ünnepek után emlékeztünk 

meg XVI. Benedek pápa megválasztásáról.

– Április hónapban a fi lmklub keretében 

Szent Rita életéről készült fi lmet tekintettük meg.

– Április 3-án a szentpéterfaiak Rock- 

Passió előadását hallgattuk meg.

– Április 22-én 18 gyermek járult első 

szentáldozáshoz.

– Április 29-én Óra Krisztián diakónus 

tett tanúságot papi hivatásáról, s a falvakban 

elvégeztük a búzaszentelés szertartását!

– Május hónapban a fi lmklub keretében 

Boldog II. János Pál életéről készült fi lmet 

tekintettük meg.

– Május 1. Egyházmegyei zarándoklat 

Vasvárra, ahol plébániánk hívei is képvisel-

tették magukat.

– Május 11-én előadás a séi faluházban 

Mindszenty József bíboros életéről.

– Május 13-án a séi faluházban bélyeg-

kiállítás nyílt II. János Pál pápáról, a fatimai 

estén a gyöngyösfalui kórus énekelt.

– Május 14-18. Zarándokút Lengyelor-

szágba Boldog II. János Pál nyomába.

– Május 26. a plébánia híveinek zarándok-

lata a Gencsapáti Szentkúthoz.

– Május 28 bérmálás Dr. Veres András 

megyéspüspök úr 18 fi atalnak szolgáltatta ki 

a bérmálás szentségét.

– Június 13. a fatimai estet Tál Zoltán 

keszthelyi plébános úr vezette.

– Jún. 17. hittanos gyerekek Te Deuma.

– Június 24. hegyi zarándoklat Torony 

községben, az imádságot Brenner József ny. 

püspöki helynők tartotta.

– Június 30. Plébániánk esztergomi kirán-

dulása, hajóútja Budapestre 110 fő részvéte-

lével.

– Július 13-án fatimai esténken a 

táplánszentkereszti fúvószenekar tartott kon-

certet.

– Július 28–29. Molnár János püspöki tit-

kár újmiséje a plébánia területén

– Augusztus hónapba a plébánia területén 

a lelkipásztori szolgálatot Brenner József ny. 

.püspöki helynők és Dr. Török József profesz-

szor úr látták el.

– Szeptember 2-án volt hittanos gyerme-

keink Veni Sancte-ja.

– Szeptemberben a fatimai estén a 

szentpéterfaiak Rock Passió előadását hall-

gathattuk meg újra a nagyszámú érdeklődésre 

való tekintettel.

– Október 6. megemlékeztünk az Óndódi 

kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról.

– Október 7. megemlékezés Toronyi Né-

meth István születésének évfordulójáról.

– Október 8–18. André Erick Alves 

Ferreira brazil pap látogatása a Plébánián.

– November hónapban a fi lmklub kereté-

ben Mindszenty József életéről készült fi lmet 

valamint a II. Vatikáni Zsinatot összehívó 

pápa XXIII. Jánosról szóló fi lmet tekintetük 

meg.

– Október 28. gitáros kórus szereplése a 

toronyi szentmisén

– November 8–15. Szentföldi zarándoklat.

– November 13. fatimai esten tartotta új-

miséjét Óra Krisztián zalaegerszegi káplán 

Dozmaton.

– November 24. Gitáros kórus szereplése 

a bucsui szentmisén.

– November 25. Új egyházközségi Kép-

viselő Testületek választása mind a 4 község-

ben mivel 5 éves megbízatásuk lejárt. Egy-

házközségi elnökök Bucsu Szakács Ferenc, 

Dozmat Binger Miklós, Sé Kiss György, To-

rony Unger Imre.

Az egyházközség hírei

Esztegom
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– December 1. horvát nemzetiség adventi 

gyertyagyújtása, szentmiséje

– December 2. Az új egyházközségi kép-

viselők eskü tétele, valamint a séi templomba 

az Örökségünk alapítvány adventi, karácso-

nyi koncertje.

Beruházásaink

Bucsu: Püspöki Hivatal az Önkormány-

zat és a Hívek összefogásának eredménye-

képp megtörtént a templomtető teljes felújí-

tása valamint a templom körüli parkosítás, 

elhelyezésre került a templom történetét 

bemutató tábla valamint a Szűzanya szobor 

a templom mellett. A templom új oltárterí-

tőkkel valamint új szőnyeggel gazdagodott. 

NKA pályázaton nyert pénzből valamint a 

hívek adományából tavasszal megkezdődik 

az oltárok restaurálása, amely 2013 augusz-

tus 15-én fejeződik be.

Dozmat: NKA pályázaton nyert pályázat 

valamint a Templomért létrehozott alapít-

vány anyagi támogatásának köszönhetően 

elkezdődött a templombelső felújítása, amely 

2013. augusztus 15-re fejeződik be.

Sé: Minden hónap első vasárnapján a 

templombelső festésére gyűjtünk.

Torony: A Püspöki Hivatal segítségé-

vel megtörtént a templombelső festése, az 

Önkormányzat segítségével visszakerült és 

megújult a templom keresztje, Rácz István 

és családja adományából harangjáték került 

a templom tornyába. a hívek adományából 

megtörtént a templomkörüli szakszerű vízel-

vezetés valamint a plébánia padlásának szi-

getelése Horváth Ádám felajánlásából.

Plébániánkhoz (Bucsu, Dozmat, Sé, To-

rony) 3500 hívő tartozik

– Évi szentáldozások száma: kb. 15 000 fő

– Húsvéti gyónók száma: kb. 400 fő

– Karácsonyi gyónók száma: kb. 350 fő

– Keresztelések száma: 2011-ben 42 fő, 

2012-ben 50 gyermek: 23 fi ú, 27 lány

– Házasságkötések száma: 2011-ben 6 

pár, 2012-ben 2 pár.

– Halálesetek száma: 2012-ben 35, 2012-

ben 33 halott (dec. 6-i adat), ebből szentsé-

gekben nem részesült:10 fő. Bucsu: 10 fő, 

Dozmat 2 fő, Torony: 19. fő, Sé: 2 fő

Magyarországon minden egyházközség 

bevétele az egyházközségi hozzájárulásból, 

perselypénzből és adományokból tevődik 

össze. Így az egyházi és naptári év végéhez 

közeledve szeretnénk pár mondatban szól-

ni az egyházközségi hozzájárulásról. Szent 

István kora óta kötelezettségeink között sze-

repel az egyház anyagi támogatása is, hisz 

templomaink és a plébánia működtetéséhez, 

karbantartásához állami segítséget nem ka-

punk. Minden egyházközség önfenntartó 

a hívek adománya által. Az egyházközségi 

hozzájárulást minden megkeresztelt ember-

nek ahhoz az egyházközséghez kell fi zetnie, 

amelynek területén lakik, tehát az egyház-

községhez való tartozás nem tetszőleges, ha-

nem a lakóhely szerinti.

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke 

az 1983-as Egyházi törvénykönyv valamint 

az 1997. évi Szombathelyi Egyházmegyei 

Zsinat határozata értelmében is az évi nettó 

jövedelem 0,5%-a. A hozzájárulást a Toro-

nyi Plébánián vagy a kijelölt egyházközségi 

tagoknál, ill. a mellékelt csekken lehet befi -

zetni. A csekken történő befi zetés után is a 

plébánián található nyilvántartásba bejegy-

zésre kerül a hozzájárulás. Az egyházközség 

képviselői utcánként próbálták a hozzájáru-

lást összeszedni, de több esetben sem találták 

otthon a híveket, vagy éppen az időpont nem 

volt alkalmas, ezért gondoltunk arra, hogy a 

meglévő lehetőségek mellett a csekken tör-

ténő befi zetést is felkínáljuk mindenkinek. S 

egyben köszönetünket fejezzük ki mindazok-

nak, akik az egyházi adó pontos megfi zetésé-

vel, adományaikkal, rendszeres perselypénz-

zel támogatják egyházközségünk működését 

és a templomunk fenntartását, illetve annak 

további szépítését.

A 2013-as esztendő főbb eseményei

– Február 2-án egyházközségi bált tar-

tunk.

– Nagyböjti lelkigyakorlatunk Hirt Vil-

mos verbita atya vezetésével március 12–17-

ig lesz.

– Május 1. Egyházmegyei zarándoklat 

Máriaremetére.

– Gyermekeink elsőáldozása május 12-én 

lesz.

– Május 25.: plébániai kirándulás Pannon-

halma, Zirc

– Június második fele zarándokút Erdélybe

Szolgálatom kezdetén – gyengeségem tu-

datában – kértem, hogy miként Jézus Krisztus 

sem volt magára hagyatva szolgálata közben, 

mert voltak tanítványai, így számítottam én is 

minden jóakaratú ember segítségére. Köszö-

nöm, azoknak, akik meghallották kérésemet 

és segítségemre voltak az eltelt esztendőben, 

mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar, akkor 

azon az Isten áldása van. Így legyen és az Úr 

segítsége legyen velünk.

Túrmezei Erzsébet gondolatával mondok 

köszönetet az Úrnak a 2012-es esztendőért, 

s kérjük kegyelmét az újesztendőre, egyház-

községünkre, annak valamennyi családjára, 

hívőjére!

„Láttam Uram, az egyik béna volt, a má-

sik aszott, sárga, vagy nem volt lába. De a Te 

fényed hullt a betegágyra. S hitükkel elrejtőz-

tek Nálad, S úgy hordozták mázsás terhüket – 

a Te erőddel – mint a szalmaszálat. És láttam 

szalmaszál alatt roskadozókat, mert mázsás 

teher könnyű, mint a kis szalmaszál Veled, de 

nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok!

Nem tudom, mi vár rám,

csak azt tudom, velem vagy,

s nem hagysz árván!

Csak azt tudom, utam már kijelölted,

S mint bízó gyermek járhatok Előtted.

Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,

S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj,

hogy cél iránt haladjak,

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.

S ha szereteted mázsás teherrel tenné pró-

bára ezt a gyenge vállat,

segíts úgy hordozni mázsás terhemet a Te 

erőddel,

mint szalmaszálat.”

Dr. Perger Gyula

Szentföld
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Személy- és 
tehergépjárművek
• javítása, diagnosztikája

• autóklíma ellenőrzés, feltöltés
• gumiszerelés, centrírozás

• futóműállítás
• műszaki vizsgára történő 

felkészítés

PRADALITS ÉS TÁRSA KKT.
TORONY TSZ GÉPMŰHELY

Tel./Fax: 06-94/352-562
Pradalits Endre (Sumi):

+36-30/9298-562
E-mail: sumi23@freemail.hu

Nyitva: H–P 8.00–16.30

TORONYTÓL AZ ONDÓDI TORONYIG
Önkormányzati Híradó

Kiadja: Torony Község Önkormányzata

Szerkeszti a szerkesztő bizottság • Felelős szerkesztő: Juhász Zsolt

Nyomdai előkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió. Tel.: 94/508-773

Nyomdai munka: Komláti Nyomda Bt. Tel.: +36-70/2020-708

Foci télen is
A TORONYI KSK labdarúgó szak-

osztálya nyolc csapat részvételével dec-

ember hónapban teremfoci bajnokságot 

szervezett, a sportcsarnokba. Szomba-

ton esténként vannak a fordulók és el-

mondhatjuk, hogy a rendezvény nagyon 

sikeres. Hosszú idő után újra van élet a 

sportcsarnokban, a sportkörnek köszön-

hetően.

A helyosztókra és a döntőre december 

29-én 16 órától kerül sor, más meglepe-

tésekkel fűszerezve. A rendezvényt az 

Önkormányzat is támogatja.

Jubileum
Torony Községi Sportkör 2013-ban 

ünnepli megalakulásának 60. évfordu-

lóját. Tornacsarnokunk pedig 1993-ban 

épült, így 20 éves lesz.

Ennek a tiszteletére nagyszabású TE-

REMFOCI TORNÁT szervezünk január 

hónapban. Várjuk csapatok érdeklődé-

sét, nevezését, nemcsak Toronyból.

Joó Imre Sportköri elnök

LABDARÚGÁS: Befejeződött a 

megyei II.osztályú labdarúgó bajnokság 

őszi idénye. Felnőtt csapatunk a 9. helyen 

végzett, 5 győzelemmel, 6 döntetlennel, 

és csupán 4 vereséggel, 28–17-es gól kü-

lönbséggel, 21 ponttal. A mérleg szebb is 

lehetett volna, hisz jelentősen megerő-

södött játékos keretünk. A sok döntetlen 

rontott bele az összképbe. Biztos vagyok 

benne, hogy tavasszal még előrébb lé-

pünk, egyre jobban „összeérik” a csapat 

és reményeink szerint még erősíteni is 

tudunk. Barta Zoltán holtversenyben az 

1–3. helyen áll 13 góllal a góllövő listán.

Ifi : Egészen kiváló szezont produkál-

tak fi ataljaink. 12 győzelem,2 döntetlen, 

1 vereség, 42 lőtt gól, 12kapott gól, és 38 

megszerzett pont, és második hely a ta-

bellán a mérlegük. Gombás József edző 

nagy kerettel gazdálkodhatott. ami igazán  

örömteli és reménykeltő, hogy az ősszel 

több, nagyon tehetséges fi ú is bemutat-

kozott (Romsics Attila, Koszokovics 

Róbert, Sárvári Márk, Bakucz Kornél). 

Ők jelenthetik hosszabb távon a toronyi 

foci jövőjét. Szeretnek focizni, szeretnek 

edzeni, szeretnek együtt lenni. Ezt vár-

juk tavasszal is. Az U-19-es góllövő lis-

tát Berki Árpád vezeti 17 góllal.

U-7, U-9, U-11-es gyerek csapata-

inkat beneveztük a „BOZSIK” utánpót-

lás foci programba Toronyban, Jákon és 

Szombathelyen sikeresen szerepeltek 

a gyerek tornákon. Papp Szabolcs edző 

munkáját Gombás József, Szarka Sándor 

és a szülők segítik.

Örömmel jelentjük be azt is, hogy 

az ősz folyamán újjáalakult NŐI FOCI 

csapatunk is, a toronyi kislányok ön-

szerveződésének köszönhetően. Sok si-

kert CSAJOK!

SAKK csapatunk a megyei II osz-

tályba nevezett, és minden hét végén 

rendszeresen játszik. Jövő év elején újra 

megrendezik szokásos házi versenyeiket, 

ahova várják az érdeklődő jelentkezőket.

Sportkörünk életéből

A Toronyi Ksk elnöksége nevébe n
 minden sp ort olónak, sp ort barátnak
    meghitt karácsonyi ünnepe ket
  és boldog új évet kívánok!

Joó  Imre  Sport köri elnök


