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Önkormányzati híradó Felelős kiadó: Kovács György polgármester

Mindenkinek szól, aki gyengének érzi magát, aki nem képes 
megtenni azt, amit szeretne. Márpedig nincsen olyan ember a Föl-
dön, aki ne érezné tehetetlenségét, a bénaságot, amikor felcsillan 
előtte a valóság határtalan távlata. Ilyenkor eszembe jut a bibliai 
Éden angyala, aki kiűzte az embert az Édenből és az óta is láng-
pallossal őrzi a bejáratot. A képzelet belopózhat oda, de tohonya 
testét nem viheti magával. Pedig az is élvezni szeretné az egész 
mindenséget.

A szellem gyötrelme még nagyobb. Kínozza a sötétség, mely rá-
borul, holott mindent érteni akar. Élete a világosság. Kutató szeme 

minél mélyebbre hatol, annál nagyobb a sötétség. Bár szellemük 
titokzatos forrásából egy boldog élet emlékei születnek, és mint 
víziók előttünk lebegnek. Ígéretek, amelyekről lemondani nem 
tudunk. Tele vagyunk magasztos eszmékkel, de életünkkel meg-
csúfoljuk azokat és tüzes parázsként a fejünkre hullanak. Ennél a 
bénaságnál már csak az rosszabb, ha erősnek érezzük magunkat, 
rendelkezvén azzal az erővel , ami a teljes élet meghódításához 
szükséges. Rakétákkal bejárjuk a világmindenséget, mikroszkóp-
pal kifürkésszük a valóság titkát, génsebészettel halhatatlanná 
tesszük a testet, tudományunkkal kiszabadítjuk a végtelen energiát 
a tehetetlen anyag börtönéből, teljhatalmunkkal elűzzük a tilalom 
„mitikus” angyalát az éden kapujából, hogy birtokba vehessük azt. 
Mindebből egyelőre annyit értünk el, hogy az életet művészi mó-
don tudjuk irtani. Nem arról van szó, hogy ki akarjuk ábrándítani 
az embert a nagyra törő vágyaiból. Bár csak föl tudnánk fogni, 
milyen nagyra vagyunk hivatottak. Alig-alig sejtjük még a lélek 
lehetőségeit. Csak arról van szó, hogy fel kellene fedeznünk az 

éltető erő forrását, amely az élet sikeréhez szükséges. A feltámadt 
Krisztus feltárta számunkra azt a forrást Pünkösd evangéliumában:

„ Amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes 
igazságra…Ő majd dicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit 
kijelent nektek. ”(Jn16,13- 14). „ Amikor a Szentlélek leszáll rá-
tok, erőben részesültök, úgy hogy tanúságot tesztek majd rólam.” 
(ApCsel 1,8.)

Azon a nevezetes napon, Pünkösd napján az Úr Jézus tanít-
ványai valóban megkapták a Lelket és erő töltötte be őket, hogy 
hivatásuknak megfelelhessenek és küldetésüket betölthessék. 

Megszületett az emberiség új közössége, az Egyház. Benne lakik 
a Szentlélek és belőle árad a tagjaiba és az egész világba. Akik 
befogadják, azoknak győzedelmeskedik az élet minden akadály 
felett., azokban megdicsőül Krisztus és vele együtt őket is dicsőíti 
az Atya.

Meg kell azonban fi gyelnünk a pünkösdi Lélek-áradás modelljét:
– Az Úr Jézus utasítása szerint együtt maradtak a tanítványok 

az Utolsó Vacsora termében.
– Az Úr Jézus életére és tanítására emlékeztek.
– Az Úr Jézus dicsőségét szemlélték, amely a mennybemenetel-

ben ragyogott fel számukra.
– Mélységesen szégyellték magukat és bűnbánatot tartottak
– Szüntelenül imádkoztak, hogy méltóak lehessenek Krisztus 

ígéretére, a Szentlélek ajándékára.
– Így áradt ki a Szentlélek azon a napon, Pünkösd napján. És 

azóta is így árad ki a lélek.
Dr. Fila Lajos

Pünkösdi intelem
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2013. január 1. napjától működik 
a Toronyi Közös Önkormányzati Hi-
vatal Torony-Dozmat Körjegyzőség 
jogutódjaként. A hivatal három település 
– Torony, Dozmat és Felsőcsatár – igaz-
gatási ügyeit látja el. Székhelye Torony, 
Rohonczi u. 6. szám alatt található, de 
működik kirendeltség Felsőcsatáron is 
két fővel, illetve Dozmaton is heti két 
napon van ügyfélfogadás.

A közös hivatal ügyfélfogadási ideje 
Toronyban hétfőtől péntekig 8 órától 16 
óráig, pénteken pedig 8 órától 13.30-ig 
tart.

Szintén 2013. január 1. napjától 
létrejöttek a járási hivatalok, melyek 
települési ügysegédek útján a közös 
önkormányzati hivatalokban is tarta-
nak ügyfélfogadást. A toronyi hiva-
talban kedden délelőtt és csütörtökön 
délután intézhetők a járási hatáskörbe 
tartozó ügyek, a járási hivatal ügyin-
tézője ezeken a napokon tartózkodik a 
településen.

* * *
Torony Község Önkormányzata pá-

lyázatot írt ki a helyi civil szervezetek 
számára működési költségeik támoga-
tására. Az önkormányzathoz összesen 
négy pályázat érkezett, melyek alapján a 
képviselő-testület az alábbi támogatáso-
kat állapította meg:

– Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
100.000 Ft

– Aranypatak Asszonykórus Egyesü-
let: 280.000 Ft

– Aranypatak Kulturális Alapítvány: 
100.000 Ft

– Toronyi KSK: 1.900.000 Ft.
A pályázókkal az önkormányzat tá-

mogatási szerződést kötött, a nyújtott 
támogatás felhasználásáról 2013. dec-
ember 31-ig a szervezeteknek el kell szá-
molniuk a képviselő-testület felé.

* * *
2013-ban alkotott rendeletek

1/2013.(II.11.): a helyi önkormányza-
ti képviselők tiszteletdíjának mértékéről

2/2013. (III.05.): az önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről

3/2013. (III.04.): a Képviselő-testület 
és szervei Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 14/2012. (XII.17.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

4/2013. (III.04.): az Önkormányzat 
vagyonáról

* * *

2013. március 14-én ünnepeltük az 
1848/ 49. évi Forradalom és Szabad-
ságharc 165. évfordulóját.

Kovács György polgármester ünnepi 
beszédében megemlékezett a Márciusi 
Ifjakról, méltatta az 1848-as eseménye-
ket, történelmünk legfelemelőbb pilla-
natai.

A megemlékezésen, a Toronyi Arany-
patak Asszonykórus és az általános isko-
la tanulói is szerepeltek.

A műsorszámokat Sándorfi  Olga és 
Szalai Béla nevelők állították össze és 
tanították be.

* * *
Sikeresen lezajlott az óvodai vezetői 

megbízásra kiírt pályázat. A beérkezett 
4 pályázat közül, Mészáros Péterné pá-

lyázatát fogadta el a képviselő-testület, 
így 5 évre ismételten ő az intézményve-
zetője.

* * *
Megújult a község honlapja.
Az önkormányzat 2 éves szerződést 

írt alá az IT-Nav Hungary Kft-vel.
Szebbé és áttekinthetőbbé vált ezáltal 

honlapunk, a frissítése folyamatosan tör-
ténik.

A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal hírei
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Kedves Olvasók!
Karácsonyi újságunkból – anyagtorlódás miatt – három fon-

tos esemény kimaradt, amiket most pótlólag közlünk.
* * *

Nyugállományba vonult Ráczné Paksa Mária jegyző asz-
szony, aki 1997. augusztus 11-től 2012. augusztus 31-ig, 15 
éven keresztül volt a körjegyzőség vezetője.

Kedves Marika munkáját ezúton is köszönjük, nyugdíjas 
éveihez, nagyon jó egészséget kívánunk.

Utolsó közös kiránduláson Torony-Dozmat Község Önkor-
mányzat női dolgozói. Balról a 3. Ráczné Paksa Mária.

* * *
2012. augusztus 19. Falunap
Ekkor került sor a Toronyért Emlékplakett és Torony Dísz-

polgára kitüntető cím, átadásra.
Toronyért Emlékplakett kitüntetésben részesült: Korok-

nai Miklósné (Osztrosits Erzsébet)
1954. augusztus 5-én született Szombathelyen.
1974. augusztus 16-án, egészen nyugdíjba vonulásáig, mint 

a Toronyi Csicsergő óvoda vezetőjeként dolgozott. Munkája 
során, folyamatosan bővítette szakmai ismereteit, számos to-
vábbképzésen vett részt, és minden dolgozót is erre buzdított.

Munkája elismeréseként adományozta Torony Község Ön-
kormányzat képviselő-testülete a Toronyért Emlékplakettet 
részére.

Torony Díszpolgára kitüntetésben részesült: Dr. Scher-
mann Vera

Toronyban született 1933. december 11-én.
1957–88 között a Toronyi Általános Iskola, magyar-orosz 

szakos tanára. Doktori címet szerzett „Egy Vas megyei telepü-
lés cigányságának sorsa 1900-tól 1945-ig” című munkájával.

1958–89 között tanácstag. 1989-től önkormányzati képvi-
selő. Torony alpolgármestere 1989-2002 és 2002-2006 között. 
Pedagógus szolgálati érdeméremben részesült 1989-ben.

Büszke arra, hogy pedagógus és hogy végig kitartott Torony 
mellet.

Munkája elismeréseként adományozta Torony Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete a Torony Díszpolgára kitüntető címet.

* * *
2012. október elején az Idősek Világ Napja alkalmából a 

felújított Művelődési Házban köszöntötte a képviselő-testület a 
település nyugdíjasait.

Ami az előző lapszámból kimaradt...

LOMTALANÍTÁS
Torony Község Önkormányzata lomtalanítási akciót 
szervez május 18-án (szombat). Kérjük a lakosságot, 
hogy reggel fél 8-ig rakják ki megközelíthető helyre az 
elszállítandó lim-lomot.
FONTOS: nem kerül elszállításra és nem szabad kirakni:
• kerti hulladék, nyesedék (zöld hulladék),
• kommunális hulladék,
• állati tetem,
• trágya,
•  bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lök-

hárító stb.),
• építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.),
• lapátos hulladék,
•  veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyöleg-mara-

dék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, 
hullámpala, gyógyszer, fáradtolaj, olajos-üzemanyagos 
göngyöleg stb.),

•  elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió, ház-
tartási gép).

Torony Község Önkormányzata
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A gyereknap 
eredete

A Nemzetközi Gyer-
meknapot a világ több 
országában ünneplik. 
Hasonló rendezvénye-
ket már a II. Világhá-
ború előtt is rendeztek: 
ilyen volt a gyermek-

hét, amelyet először 1931 májusában 
tartottak meg, elsősorban jótékonysági 
céllal. 1950-ben a Demokratikus Nő-
szövetség tett javaslatot ismét a gyer-
mekek megünneplésére, a cél ekkor is 
az elmaradott, háború sújtotta országok 
gyermekeinek megsegítését szolgáló 
akciók szervezése volt.

Nálunk minden év május utolsó va-
sárnapján – azaz idén 29-én –, ünnepel-
jük gyermekeinket.

A Művelődési Ház május 25-én 9 
órától 12 óráig várja a gyerekeket, 
kicsiket és nagyokat egyaránt, színes 
programokkal:

– rendőrségi és tűzoltósági bemuta-
tók, KRESZ-tesztlap töltés, kerékpáros 
és más ügyességi versenyek

– sportversenyek
– közös fi lmnézés
Helyszínek: óvoda udvara, Művelő-

dési Ház, tornacsarnok
A gyermekeknek biztonságra, véde-

lemre, szeretetre és megbecsülésre van 
szükségük. Arra, hogy engedjük őket lé-
tezni, és gyönyörködjünk abban, ahogy 
személyiségük kibontakozik. „Aki jót 
akar tenni valaki mással, apró részle-
tekben kell tennie” – írta William Blake 
majd kétszáz évvel ezelőtt. Ma sem kell 
mást tennünk, most is kínálkozik rá lehe-
tőség és alkalom.

„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj an-
nak, aki elhomályosítja.” Juhász Gyula

„A gyermek állandóan szembesül a 
kérdéssel: – Mi leszel, ha nagy leszel? 
Nagy bátorságot tanúsítana, aki ilyenkor 
a felnőtt szemébe nézne, és azt monda-
ná: – Én nem leszek, hanem már vagyok 
valami!” David Elkind

„Kitaláltam a legjobb módszert, ho-
gyan adjunk tanácsot gyermekünknek. 
Először találjuk ki, mit akar, aztán ta-
nácsoljuk neki, hogy tegye azt.” Harry 
Truman

Pünkösd napját régen sokféle szokás 
kísérte. A pünkösdölő, pünkösdi király-
néjárás azonban az egyetlen, mely dal-
lamokkal együtt maradt fenn. A pün-
kösdnek jeles napján szentlélek Isten 
küldötte..., Elhozta az Isten piros pün-
kösd napját/Mi is meghordozzuk király 
kisasszonykát, Mi van ma, mi van ma, 
piros pünkösd napja/Holnap lesz, holnap 
lesz a második napja, Mondjunk dicsé-
retet a Szűz Máriának és hasonló kezde-
tű népdalaink a húsvét utáni 50. naphoz 
kapcsolódó gazdag zenei hagyományról 
tanúskodnak.

A szokás a keresztény egyház egyik 
fő ünnepe, neve is a görög ötvenedik 
(pentekosztész) szóból származik. Az 
egyház tanai szerint Jézus mennybe-
menetelét követően a Szentlélek ezen a 
napon szállt le az apostolokra. Ahogyan 
a bukovinai székelyek (akiknek hagyo-
mányait Rajeczky Benjamin is gyűj-
tötte és vizsgálta) énekelték ilyenkor: 
A Krisztus szépen felméne/A mennyei 
dicsőségbe…

A pünkösdölőt kis népi színjátéknak is 
nevezhetnénk, melyben együtt van ének, 
tánc és próza, s a keresztény elemek mel-
lett a pogány magyarság hagyományai is 
megőrződtek benne. A pünkösdölők dal-
lamainak egy része a gyermekjátékok-
hoz hasonlóan egyszerű szerkezetű, más 
része régi szentének. A modern népzenei 
és néprajzi gyűjtések Északnyugat-Du-
nántúlon, az Alföldön és nem utolsó sor-
ban, a Palócföldön még a 20. században 
is virágzásában találták e szokást.

A 17. században még Erdélyben is 
megvolt, ott azonban mára már inkább 
csak emléke őrződött meg. Az alföldi 
területek közül kiemelkedik Tápé, ahol 
Rajeczky Benjamin szintén fontos gyűj-
téseket végzett, főleg, az egyházi nép-
ének terén.

A pünkösdölést manapság több he-
lyen újból fölélesztették. A szokás úgy 
zajlott, hogy kislányok egy közülük ki-
választott királynővel jártak házról házra 
köszönteni, úgy hogy a királynőt a többi-
ek közrefogták.

A kis királynő nem vett részt az ének-
lésben, sőt beszélnie, nevetnie sem volt 
szabad, aminek hátterében ma már nem 
ismert próbatétel állhat. Általában fejét 

is letakarták egy kendővel, vagy fátyol-
lal, vagy kifeszítettek fölé egy kendőt.

Mivel a szokás egyben jókívánságok 
sorolása, a régiek úgy hitték, azért nem 
nevethet, hogy hasson a varázslat. A lá-
nyok az éneklésen kívül mondókaszerű 
szövegekkel különböző „varázslásokat” 
is végeztek: pl. mutatták és mondták, 
hogy „ekkora legyen a kendtek kende-
re!” A kiskirálynét e szerencsekívánó 
mondóka kíséretében magasba emelték.

A pünkösdölő szövegek általában ki-
emelik a királyné égi tisztaságát: „a mi 
királynénkat nem is anya szülte, a pün-
kösdi harmat rózsafán termette”. A pün-
kösdi rózsa említése is gyakori a szöve-
gekben. Ilyen pl. a következő: Jól meg-
fogd, jól megfogd/A lovamnak szárát, 
Ne tipodja, ne tipodja/A pünkösdi rózsát! 
Játék közben a lányok is rózsaszirmokat 
szórtak szét, s a királyné koszorúja is 
rózsából készült. A rózsaszirmokat a lá-
nyok éneklés közben Hintsünk virágot 
az Isten fi ának szöveggel szórták szét. 
Az ünnep természetes tartozéka még a 
zöld ág is, sőt régen egyes helyeken ek-
kor állították föl a májusfát. Az énekes 
pünkösdölés szokás legközelebbi meg-
felelői Nyugat-Európából főleg német 
területről ismertek, de valamilyen egyéb, 
nálunk is ismert pünkösdi szokás (pl. az 
ügyességpróbákkal egybekötött pünkös-
di királyválasztás) minden keresztény 
népnél volt illetve van ma is. A lányok 
énekes pünkösdölését általában az alábbi 
szövegű jókívánság zárta: Az Isten áldá-
sa/Szálljon a házakra, Mint azelőtt szál-
lott az apostolokra!

Dr.Tari Lujza
MTA Zenetudományi Intézetének 

tudományos munkatársa

Pünkösdi szokások
A Művelődési Ház hírei
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A Magyar
Kultúra Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük meg január 22-én, annak emlé-
kére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb fi gyelmet szenteljünk évezre-
des hagyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmu-
tassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket.

Az emléknapon országszerte számos 
kulturális és művészeti rendezvényt tar-
tanak, így a Toronyi Művelődési Házban 
is 7 általános iskolai diák adott számot 
arról, hogy ki tudja szebben elmondani 
Nemzeti Imádságunkat, a Himnuszt.

A Magyar
Költészet Napja
Magyarországon 1964 óta József At-

tila születésnapján, április 11-én ünnep-
lik a Magyar Költészet Napját. Ebből az 
alkalomból minden évben irodalmi elő-
adóestekkel, könyvbemutatókkal, költő-
találkozókkal és -versenyekkel tiszteleg-
nek a magyar líra előtt.

Prikazovics Ferenc rendhagyó iroda-
lomóra keretében emlékezett meg a Köl-
tészet Napja alkalmából, József Attila 
születésnapjáról. A rendezvényen klasz-
szikus és kortárs költők versei egyaránt 
szerepeltek. Diákok és felnőttek tolmá-
csolták a költeményeket.

Május utolsó vasárnapján a háborúk-
ban elesett katonákra emlékezünk. Ez a 
nap a Hősök Napja.

A hősök emlékünnepének eredete 
egy 1917-es törvényre vezethető vissza. 
Akkor mondták ki először, hogy „nem-
zetünk hősi halottainak kegyelet teljes 
tiszteletét megfelelő módon kifejezésre 
kell juttatni és az utókor számára meg 
kell örökíteni”.

Másfél évvel az első világháború ki-
törése után, felmerült a szervezett for-
mában történő tisztelgés. Akkor, amikor 
egyre sűrűbben érkeztek haza a hősi ha-
lálról, eltűnésről szóló értesítések. Azt is 
kezdeményezték, hogy minden település 
kőemléket állítson az elesettek nevével. 
Az 1917-es VIII-as törvény írta elő: őriz-
ze meg a késő utókor hálás kegyelettel 
azok áldott emlékezetét, akik életükkel 
adóztak a veszélyben forgó haza védel-
mében. Minden község, város, anyagi 
erejének megfelelő, méltó emléken örö-
kítse meg mindazok nevét, akik lakói kö-
zül a hazáért életüket áldozták fel.

1924-ben már a „Hősök emlékünne-
pé”-ről rendelkezett törvény. Ebben írták 
elő, hogy a háború hősi halottaira szer-
vezett megemlékezést tartsanak május 
utolsó vasárnapján. A törvény nemzeti 
ünnepként határozta meg a hősök emlék-
ünnepét.

A második világháborúban újabb ne-
vekkel szaporodott a hősök sora. Egy 
1942. április 25-én kelt rendeletben az 
ünnepet kiterjesztették az 1938 után el-
esettekre is. Kimondta: 1938 óta új hő-
sök áldozták életüket a hazáért, emlékü-
ket ugyanolyan kegyelettel kell őrizni, 
mint a korábban elesettekét...

Katonák... hősök... Elmentek otthon-
ról, önként, vagy mert ez volt a parancs.

Egy nagy rendező elv szerint fegyvert 
fogva felsorakoztak és megindultak oda, 
ahol eldőlt a győzelem, vagy a vereség 
kérdése, ahol az élet és a halál útjait jár-
ta mindenki. De ebben a világban is volt 
egy pont, melybe a rendező elv már nem 
tudott beavatkozni, ahol csak az egyén 
akarata számított.

Ez a hősi viselkedésmód elfogadása, 
a nemes, vagy nemesnek vélt célok ér-
dekében a tudatos életáldozat vállalása, 
mely önmaga és az anyagi világ törvé-
nyei fölé emelte az egyént, a hétközna-
pok harcosaiból halhatatlan hősökké ne-
mesítve őket.

A feláldozott életért ennél többet az 
ember nem is kaphat. Ezt az áldozatot 
és az érte kapott jutalmat semmi nem 
kisebbítheti, független az ideológiáktól, 
a vallásoktól, az etnikai hovatartozástól.

Ma, a Hősök Napján mindenek előtt 
népünk hőseire emlékezzünk tisztelet-
tel és hálával. De tiszteljük meg a világ 
minden hősi halált halt katonáját is, mert 
egy nagy közös elv részesei voltak ők is, 
és tiszteletük csak erősíti bennünk a hősi 
életforma igenlését. Ez a hősök üzenete 
és áldozatvállalásuk értelme, ez az aján-
dékuk az utókornak.

Emlékük most is szívünkben él, s lel-
künknek erőt ad, az eljövendő idők har-
caihoz.

Tóth Árpád:

Katonasír
Magányos sír a keskeny, elhagyott
Völgyben, keresztje ferde már, veszendő,
De gyapja hó a vállát – enyhe kendő –
Szelíden védi és rojtul ráfagyott

Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog:
Míg lent a néma bíborban derengő
Mélységben zárt szemekkel és merengő
Arccal nyújtózik egy ifjú halott.

Ha veres szemmel s arany nap-sisakban
A hajnal újra a hegyekre csattan,
Pihenj, kedves, nem kell már harcra 
szállnod,

Sírod felett még bús moraj lebeg,
De te feledd az ágyút már, – te álmodd:
Hazaértél, s ugat, vén hű ebed...

Hősök Napja
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Toronyőr
Kulturális
Egyesület

2013. február 26-án 14 fővel meg-
alakult a TORONYŐR KULTURÁLIS 
EGYESÜLET, mely bírósági bejegyzés 
alatt áll.

Az egyesület céljai:
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. Testvér településekkel való kap-

csolat felvétel, és azok ápolása.
7. Tudományos ismeretterjesztés.
8. Egyéb kulturális tevékenység.
Az egyesület elnöke: Dr. Csapó Ta-

más, elnök-helyettes: Csollány Csaba, 
titkár: Juhász Zsolt.

Mindenkit szeretettel várunk a sora-
ink közé, aki az egyesület célkitűzéseivel 
egyetért.

Toronyi
Kórustalálkozó

A Toronyi Aranypatak Asz-
szonykórus Egyesület június 
1-jén rendezi meg az I. Toronyi 
Kórustalálkozót.

A meghívást elfogadták: a 
Vassurányi Daloskör; a Vas szé-
csé nyi Rozmaring Kórus; a Táp-
lánszentkereszti Gyöngyvirág 
Dalkör és a Tavaszi Szél Citera 
Zenekar; a Perenyei Férfi kórus.

A rendezvény 15 órakor kez-
dődik a Művelődési Házban, 
melyre minden érdeklődőt na-
gyon sok szeretettel várnak.

1902-ben, Párizsban az európai or-
szágok egyezséget kötöttek a hasznos 
szárnyasok védelmének érdekében. Az 
1906. évi I. törvénycikk szerint minden 
év májusában egy napot az iskolákban 
arra kell szentelni, hogy megismertessék 
a diákokat a hasznos madarakkal.

A világon először Chernel István or-
nitológus szervezte meg, 1902-ben, ha-
zánkban. A természetvédelmi törvény 
64. § (3) szerint:

„Minden év május 10-e a Madarak és 
Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, 
rendezvényeinek a lakosság – különösen 
az ifjúság – természet védelme iránti el-
kötelezettségét kell szolgálnia.”

A 13+1-es totó megfejtését a 
muvelodesihaz@toronynet.hu e-mail 
címre lehet elküldeni, vagy személyesen 
a Művelődési Házban május 18-ig lehet 
leadni. Eredményhirdetés a Gyermekna-
pon, május 25-én.

Madarak és fák napja

Csuszka (Sitta europaea)

1. Melyik fenyő lombhullató?
1. erdei
2. fekete
X. vörös

2. Mi a gyurgyalag népies neve?
1. mátyásmadár
2. putypurutty
X. vakvarjú

3.  Melyik madár állandó madarunk?
1. dolmányos varjú
2. fehér gólya
X. bölömbika

4.  Melyik nem cserje az alábbiak 
közül?

1. fekete bodza
2. egybibés galagonya
X. akác

5.  Melyik madár csempészi tojását 
más madarak fészkébe?

1. kakukk
2. veréb
X. csóka

6. Mi a kormorán másik neve?
1. házi tyúk
2. kárókatona
X. heringsirály

7.  Melyik növénynek fogyasztjuk a 
termését?

1. közönséges dió
2. akác
X. nagylevelű hárs

8. Melyik nem gyógynövény?
1. farkaskutyatej
2. gyepűrózsa
X. nagylevelű hárs

9. Melyik madár él a vízparton?
1. dolmányos varjú
2. tőkésréce
X. szarka

10. Mit mutat az évgyűrű?
1. Hány méter magas a fa?
2. Hány éves a fa?
X. Mennyi ága van a fának?

11. Hány tojást rak a bölömbika?
1. 4–6
2. 1–2
X. 8–10

12. Mire jó a hársfatea?
1. Lyme-kór
2. meghűlés
X. agyhártyagyulladás

13.  Melyik tölgy makk-kupacsa 
borzas?

1. kocsányos
2. kocsánytalan
X. cser

13+1.  Melyik madár lát majdnem 
360 fokos szögben?

1. erdei szalonka
2. fehér gólya
X. sárgarigó

Madarak és fák napi totó

Torony község az interneten:

www.torony.hu
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Vártam, hogy eljöjjön az a pillanat az életemben, amikor Jé-
zus szülőföldjére léphetek, arra a földre, ahol a Mester született, 
akinek a nyomába szegődtem, amikor a papi hívatást választot-
tam. Amikor a bibliai élményekről prédikálok, újra meg újra ott 
járok, ahol a Megváltó született, élt, járt, tanított. Karácsony tájt 
gondolatban újra és újra beléptem a betlehemi templom kis aj-
taján, lélegzetvisszafojtva léptem a születési barlang lépcsőire, 
szinte éreztem a rég kialudt pásztortűz füstjének illatát, amit a 
barlangmennyezet szurokfeketesége idéz fel bennünk.

Aztán ott van az ezüstcsillag a pásztor-jászol helyén, 
a sok gyertya, a mívesen megmunkált füstölök erdeje. A 
szentképek egy hevenyészett szalmakunyhót mutatnak. A 
hagyomány, a valóság mutatja, mi a barlang, az istálló és a 
barlangistálló közti különbség.

Még ezután tisztulnak, rakódnak le a szemnek, szívnek 
oly kedves élmények, a Nyolcboldogság templom, a Ke-
nyérszaporítás templom, a kafarnaumi zsinagógamaradvá-
nyai, a Szent Péter ház romjai. Názáretről nem is beszél-
ve, ahol a Szűzanya a gyermek Jézussal a nagymama Szent 
Anna előtt térdel. Igaz ez már műalkotás, de megnyitja az 
ember fantáziáját és láttatja a tágabb Szent Családot is.

A Genezáreti tó környéke annyi ismeretet tesz elevenné 
az ott járok részére, hogy szinte látják a tanító, a prédikáló, a 
kenyérszaporító, a halászok közt járó ifjú Mestert, az örök-
ifjú Istenembert.

Ha a Jordán sivatag eddig nem látott kietlenségére, az esti 
szélhordta fi nom porszemekre gondolok, megelevenedik az 
irgalmas szamaritánus esete. Szinte látom a Jézust kérlelő 
tömeget, a naimi ifjú feltámasztását, a vak ember meggyó-
gyítását. Az első csoda helyén Kánában, a menyegzőn a mo-
solygó Édesanyát a nagyon szeretett Názáretije mellett ülni, 
aki már tudta, mire képes az Ő Magzata, aki nem is türtőz-
tette tovább csodatevő erejét.

A Genezáreti tavon a bárkában elmondott szentmiséről 
álmaiban sem mertem gondolni. Az a víz már rég elpárol-
gott, amin Jézus járt, amelynek hullámait lecsendesítette, 
de lelki szemeim előtt Jézus is velünk volt a csónakban. 
De ott volt Ő a parton is, hogy a bárkából kiszálló zarán-
dokoktól megkérdezze: „Kinek tartják az emberek az Em-
berfi át?”

Most nagyot ugrom, bár a Szentföldön alig van távolság 
az ott történtekhez képest. Megyek lefelé az olajfák hegyén 
Jézust szamárháton követve. Igen pálmaágak, könnycsepp 
templom: Én népem, én népem, zsidó népem, Te ellened mit 
vétettem…”

A templom nyugati ablakából integet az Ójeruzsálem. A 
Getszemáni kert, a verejtékezés helye, a Népek temploma, a 
Kidron patak, az Aranykapu, a jeruzsálemi templom marad-
ványai a siratófallal, illetve a keresztúttal. A Szentsír temp-
lomról nem is beszélve, ahol felvillant II. János Pál alakja, 
aki látogatása alkalmával szintén ugyanott térdelve Jézus 
sírját érintette és csókolta.

A Szentsír látogatása kimondhatatlan érzés, a Mennybe-
menetel színhelyét őrző kápolna is, ahol megígérte Jézus a 
Szentlélek eljövetelét, és küldte tanítványait szerte a világ-
ba tanúságot tenni, keresztelni, téríteni. A Miatyánk bar-
langról majdnem megfeledkeztem, meg a sok-sok nyelven 
megörökített Miatyánk szövegről, Dávid sírjáról, az utolsó 
vacsora terméről. Az utóbbi minden szentmisén benépesül 
számomra. Szinte látom Jézust a kettétört kenyérrel, ón 
vagy réz kehellyel a kezében. Júdás ilyekor nem tűnik fel, 
az apostolok gondolatai inkább, akárcsak a mai kételkedő 
embereké.

Az ott szerzett élményekkel feltöltődve, a reptér felé tart-
va megfogalmazódott bennem: sokakkal szeretném megosz-
tani ezt a szentföldi az élményt!

Dr. Perger Gyula

Egyházi hírek

A Mester nyomában

A toronyi egyházközségi képviselőtestület 2012. 
november 25-én megválasztott tagjai:

Egyházközség elnöke: Dr. Perger Gyula
Egyházközség világi elnöke: Unger Imre
Képviselő-testület: Csiszár József, Devecseri Ár-

pád, Hamza István, Horváth Gáborné, Hoós Norbert, 
Kelemen János András, Kissné Kovács Ilona, Kámán 
Sándorné, Leidl Jánosné, Németh Ferencné, Osztrosics 
István, Unger Imre, Zentai Miklós

A Szombathelyi Tudományos Társaság a Societas 
Scientiarum Savariensis teológiai és egyháztörténel-
mi munkásságának elismeréseként Dr. Perger Gyula 
plébános urat rendes tagjává választotta. Székfoglaló 
előadását március 26-án tartotta. Az elismeréshez és 
kitüntetéshez őszinte szívből gratulálunk.
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Az általánosiskola hírei
A regionális Apáczai Természettudo-

mányi Versenyre Vas megyéből 4 csapat 
jutott tovább. Két szombathelyi és raj-
tunk kívül még egy városkörnyéki.

A csapat tagjai voltak: Bakacs Me-
linda (8. o.), Kiss Cintia (7. o.) és 
Szladovics Dávid (8. o.)

Az előzetes feladatok megoldását 
a Paragvári Utcai Általános Iskolában 
kellett bemutatnunk. Négy megye 13 
csapata kapott meghívást erre a rangos 
eseményre. A rossz idő miatt 9 csapat 
jelent meg. A mi 3 tanulónk a 7. helyen 
végzett.

Dicséret illeti őket, hiszen nagyon 
komolyan, lelkiismeretesen készültek 
az iskolai és a regionális fordulóra egy-
aránt.

* * *
A Gyöngyösfalui iskolai versilluszt-

rációs pályázatán vettünk részt január-
ban. Balogh József, Devecseri László és 
Tóth Árpád Ferenc verseivel ismerked-
tünk, majd rajzokat, festményeket, ori-
gamival kiegészített, vegyes techniká-
val készült munkákat vittünk a megyei 
szintű versenyre.

Dankovics Ádám (2. o.), Dávid Fran-
ciska (6. o.) és Závár Réka (6. o.) kü-
löndíjasok lettek, Holdosi Fanni (3. o.) 
és Holdosi Alíz (6. o.) második helye-
zést értek el Jó néhány társuk képét is 
láthattuk.

E kiállítási anyag egy része az oladi 
művelődési házban is látható. A meg-
nyitóra Móricz Lili (2. o.), Dankovics 
Ádám (2. o.), Csontos Katica (3. o.), 
Holdosi Fanni (3. o.), Tóth Hanna (3. 
o.), Dávid Franciska (6. o.), Holdosi 
Alíz (6. o.) és Závár Réka (6. o.) kapott 
meghívót.

* * *
„Minőség természetesen” jelmondat-

tal a VASIVÍZ Zrt. rajzpályázatot hirde-
tett vas megyei általános iskolás diákok 

részére. Holdosi Fanni 3. osztályos ta-
nulónk díjat kapott ötletes, a rá jellemző 
precíz munkájának elismeréséül, ame-
lyet a szombathelyi Fedett uszodában 
vett át Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 
úrtól a Víz Világnapja alkalmából.

* * *
Iskolánk tanulói közül 15-en a Szü-

lők Közössége jóvoltából 2013. ápr. 
8-án Arany János: Toldi című művéből 
készült musical költeményt tekinthették 
meg az Agora Szombathelyi Kulturális 
Központban. A színvonalas, látványos 
előadásban közreműködött a Kossuth-
díjas Szarka Gyula (Ghymes) és az 
Experi Dance Produkció Román Sándor 
vezetésével.

Az elbeszélő költeményt újszerű ma-
gával ragadó ábrázolását láthattuk sok-
sok tánc és ének ötvözésével, a lovagkor 
bemutatásával. Az előadás végén fel-
hangzó taps pedig a nézők elégedettsé-
gének legfőbb bizonyítékaként szolgált.

* * *
Szombathely Megyei Jogú Város és 

a Bercsényi Miklós Általános Iskola 
meghirdette Szombathely és környéke 
általános iskolái tanulóinak a „Testvér-
múzsák” című alkotó művészeti tárlatát.

Iskolánk 3. osztályos tanulója, Hol-
do si Fanni meghívót kapott az ünnepé-
lyes megnyitóra. Nagyon büszkék va-
gyunk rá, mert itt is a díjazottak között 
volt, oklevelet és jutalomkönyvet vehe-
tett át. Felkészítője: Kónya Andrásné és 
Dr. Nárai Józsefné.

* * *
Kummer Zsuzsa Capella tánccsoport-

ja bemutatót tartott a sportcsarnokban. 
A bolyais diákok barokk és reneszánsz 
kori táncokkal leptek meg bennünket. 
A tanárnő iskolánkban társastáncot ok-
tat alsósoknak és felsősöknek egyaránt. 
A bemutatót követően diákjaink együtt 
táncoltak a vendégekkel.

* * *
Április 22-én KRESZ versenyt ren-

deztek Szombathelyen. Az elmélet-
ből és gyakorlatból álló feladatokat 
Szladovics Dávid 8. osztályos tanulónk 
szinte maradéktalanul teljesítette. Ezzel 
1. helyezést ért el.

Gratulálunk Dávidnak és felkészítő-
jének, Sütő Miklósnak.

* * *
Az alsó tagozatos tanulóink kultu-

rális programokon vettek részt. Márci-
usban a Mici Mackót, áprilisban a Mirr 
Murr a kandúr c. zenés színházi előadást 
tekintették meg.

* * *
Tehetséges diákjaink tanulmányi ver-

senyeken szerepeltek.
– Alma Mater levelezős verseny 

(eredmények később lesznek),
– Zrínyi matematika verseny,
– Büki tanulmányi verseny. Itt a leg-

jobb eredményt Dankovics Ádám mate-
matikából (4. hely) és Kiss Laura értő ol-
vasásból (4. hely) érte el. Mindkét tanu-
lót Petyusné Dávid Diána készítette fel.

* * *
Az alsós munkaközösség minden év-

ben nyílt tanítási napot (febr. 13., febr. 
20.) szervez a leendő 1. osztályosoknak 
és szüleiknek, ahol megismerhetik az is-
kolánkban folyó nevelő-oktató munkát. 
A bemutató órákat Karcsicsné Hajnal 
Ágnes és Kónya Andrásné tartotta.

* * *
Az Aranypatak Kulturális Alapítvány 

idén is megrendezte jótékony célú bál-
ját, melynek bevételével az iskolában 
tanuló gyerekek tanulmányi, szabad-
idős, kulturális programjait támogatja. 
Színvonalas, szép zenés műsort adott 
Sándorfi  Olga és Varga-Szabó Annamá-
ria.

Köszönet az Alapítványnak és veze-
tőjének Osztrosits Istvánnénak munká-
jukért.
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Játékos sportvetélkedő
Március 22-én délután, iskolánk ren-

dezésében került sor tornacsarnokunk-
ban a városkörnyéki iskolák játékos 
sportversenyére. Az előzetes nevezés 
után négy csapat: Vasszécseny, Gencs-

apáti, Sorkifalud és Torony készült a 
megmérettetésre. Mi is hónapok óta 
edzettünk alsós tanítványainkkal. A ver-
senyen iskolánk 18 főből álló csapata 
kiegyensúlyozottan, fegyelmezetten ver-
senyzett, így nem volt kérdéses győzel-
münk. A gyerekek az ügyességüket, ere-
jüket, állóképességüket egyaránt próbára 
tevő tíz feladat után fáradtan, de büszkén 
és kitörő örömmel vették át az aranyér-
met az eredményhirdetésen. A csapat fel-
készítői Kónya Andrásné, Fülöp István 
és Bingerné Sőre Csilla voltak.

Városkörnyéki labdajátékok
Az ősz és téli körzeti selejtezők alap-

ján minden csapatunk bekerült a döntő-
be: leány kézi IV. korcsoport 1. helyen, 
III. korcsoportosok 2. helyen; foci alsó 
tagozatosok és 7–8. osztályosok 1. he-
lyen, 5–6. osztályosok 2. helyen.

Dobd a kosárba!
Tavaly indult útjára „Dobd a kosár-

ba!” néven új országos kosárlabda sport-
ágfejlesztő program, melynek iskolánk 
is résztvevője. Első és második osztá-
lyos tanulóinknak jelent helyben újabb 

sportolási lehetőséget heti két alkalom-
mal Bingerné Sőre Csilla vezetésével. A 
foglalkozások célja a gyerekek játékos 
ügyességfejlesztése, a kosárlabda alap-
jainak elsajátíttatása, a sportág megsze-
rettetése. A megyei jamboree-kon való 

jó szerepléseink alapján a tavalyi évhez 
hasonlóan meghívást kaptunk az orszá-
gos találkozóra is. Tizenöt kisdiák rész-
vételével utaztunk Budapestre a tavaszi 
szünet első napján, március 28-án. Moz-
galmas, élményekkel teli napot töltöt-
tünk a fővárosban. A sportprogram után 
rövid városnézésen is részt vehettünk, 
sétálhattunk a Városligetben, a Hősök 
terén. Kísérőként Fülöp István igazgató 
úr is velünk tartott.

A legutóbbi megyei verseny végered-
ménye:

1. Torony
2. Olcsai Körmend

3. Dési-Huber István Szombathely
4. Somogyi Körmend
5. Celldömölk I.
6. Paragvári Szombathely
7. Simon István Szombathely
8. Zrínyi Ilona Szombathely
9. Celldömölk 2.
10. Vép
11. Ják

Diákolimpia
Ökölvívás: Iskolánkat az országos 

megmérettetésen két tanuló képviselte 
Salgótarjánban március 27-én. Romsics 
Attila 8. osztályos tanuló 70-75kg-os 
súlycsoportban a rendkívül előkelő 4. 
helyen végzett. Attila meghívást kapott a 
korosztályos válogatottba is.

Godó Tamás 7. osztályos diákunk 
48-49kg-os súlycsoportban 5. helyezést 
ért el. Edzőjük Szalai Sándor.

Súlyemelés: A tanév legszebb sport-
eredményét Gyürüs Barbara (Sidneyben, 
az olimpián 2. helyezést elért Márkus Er-
zsébet tanítványa) 8. osztályos súlyeme-
lő büszkeségünk szolgáltatta. Március 

29-én Budapesten országos bajnok lett! 
A +63 kg-os súlycsoportban versenyezve 
szakításban 57 kg-ot, lökésben 73 kg-ot, 
összesítve 130 kg-ot teljesített.

Gratulálunk a szép sportsikerekhez!
Bingerné Sőre Csilla

Iskolai sporthírek
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Az idei tanévben április 8–12. között 
megrendeztük az évek óta hagyomá-
nyos egészségnevelési hetet. A szoká-
sos tisztasági és egészségtáplálkozási 
versenyen, egy körfutáson és a Nutrikid 
programon kívül elsősegély-nyújtási be-
mutató is volt.

A hét eseményei közül az utóbbi volt 
a legkiemelkedőbb! A Szombathelyi 
Vöröskereszt Ifjúsági Szervezetének be-

mutatója. Vezetőjük Zelenák Krisztián, 
iskolánk volt diákja, aki két társát hozta 
magával. A tanulók megismerkedhettek 

az elsősegélynyújtás alapjaival: stabil 
oldalfekvésbe helyezéssel, törések és sé-
rülések ellátásával.

Krisztián bemutatta az újraélesztést 
és elmagyarázta az alapvető teendőket. 
Még az alsósok is megértették az Abu-
baba és defi brillátor használatát, az utób-
bi ugyanis „beszélt”. A táska kinyitása 
után folyamatosan mondta és ismételte, 
hogy mi a teendő.

Az utolsó helyszínen különböző sérü-
léseket illusztráltak „Igazi” horzsolást, 
macskakarmolást, nyílt törést és „mo-
noklit” alkotott az ifjú vöröskeresztes. A 
gyerekeknek természetesen ez tetszett a 
legjobban.

A tanulók sokat tanultak ezen a foglal-
kozáson, illetve héten. Befejezésül érté-
keltük a versenyeket, az alsó tagozatban 
az 1. és a 4. osztály azonos pontszámmal 
lett első helyezett. A felső tagozatban pe-
dig, a 8. osztály végzett a dobogó legfel-
ső fokán.

Dicséret illet valamennyi résztvevőt: 
a tanulókat, a nevelőket és az előadókat.

Egészségnevelési hét A mobiltelefon 
használatáról
Egy álmosító, áprilisi napon látogató 

érkezett iskolánkba, aki a mobiltelefon 
használatáról beszélt. Mit lehet mondani 
nekünk, mai tizenéveseknek, ami újdon-
ság a telefonokkal kapcsolatban? – gon-
doltuk mi nagy büszkén. Az előadás után 
bizony rá kellett jönnünk, hogy sok hasz-
nos és eddig ismeretlen dologgal lettünk 
gazdagabbak.

Először a mobiltelefon feltalálásáról, 
fejlődéséről esett szó, és elcsodálkoz-
tunk, hogy hol hordanánk azokat a mé-
retes készülékeket, amilyenek a legelső 
telefonok voltak. Jó tanácsokat kaptunk 
ahhoz, hogyan kell biztonságosan hasz-
nálni a telefont úgy, hogy adatainkhoz 
illetéktelenek ne férjenek hozzá.

Ezek közül a legfontosabbak:
– Ha minket keresnek olyan ügyben, 

amiben döntést kell hozni, a telefonáló 
tudomására kell hoznunk, hogy nem va-
gyunk még 18 évesek.

– Ha a szolgáltató ügyfélszolgálatá-
val, vagy bárki mással hivatalos ügyben 
beszélünk, az udvariasság azt kívánja 
meg, hogy először ők tegyék le a telefont 
és csak utána mi.

Sajnos előfordul, hogy van aki szó-
rakozásból hívja a Mentők, Tűzoltók, 
Rendőrség telefonszámát, pedig ennek 
komoly következményei lehetnek, ha in-
dokolatlanul teszünk ilyet.

Utólag ezt bármennyire is próbálnánk 
letagadni, a mai technika segítségével 
nagyon könnyen be tudják azonosítani 
a hívás helyét, ki a telefon tulajdonosa, 
és ennek büntetőjogi következménye is 
lehet.

Elmondhatjuk, érdekes előadást hall-
hattunk. A hallottakat tanácsos megfo-
gadnunk, és másokat is fi gyelmeztetni a 
mobilozás alapvető szabályaira.

Kiss Cintia
7. évfolyam

A Gyöngyösfalui iskola „Szürettől 
szilveszterig” elnevezésű, néphagyomá-
nyokhoz kötődő, művészeti tárgyakhoz 
kapcsolódó megyei versenyén két csa-
pattal vettünk részt.

Előzetes feladatként a csapatok nevet 
választottak maguknak és kitűzőt készí-
tettek (5–6. oszt.)

A 3. és 4. osztályosok feladata az volt, 
hogy készítsék el a bábját annak, akit 
Luca székéről látnak, ha az éjféli misén 
felállnak rá.

Egyik csapatunk „Rudi, a rénszar-
vas”, másik a „Nem vagyunk mi ördö-
gök” nevet választotta.

A versenyen rejtvényeket fejtettek, 
őszi, téli dalokat énekeltek, bölcsőt és 
mézeskalács házat készítettek, leány-
vásárt és öltöztető versenyt rendeztek a 
gyerekek.

Egyik csapatunk („Rudi”) IV. helye-
zést ért el (Tóth Hanna 3.o., Fehér Virág 
4. o., Fehér Levente 5. o. és Holdosi Alíz 
6. o.), a másik („Nem vagyunk mi ör-
dögök”) (Csontos Katica 3. o., Holdosi 
Fanni 3. o., Csányi Vivien 4. o. és Godó 
Réka 5. o.) is eredményesen szerepelt.

„Szürettől szilveszterig” verseny
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Bár a naptár már a 2013. esztendőt 
mutatja, mégis forgassuk vissza az idő 
kerekét 2012 decemberére.

Iskolánk karénekesei, irodalom-
szakkörösei a sok éves hagyomány 
folytatásaként ünnepi műsorral kö-
szöntötték a Megváltó születését.

A Dozmati templomban december 
19-én láthatták műsorunkat.

December 20-án délelőtt a Művelő-
dési Házban az iskola nevelői és tanulói, 
este a toronyi templomban a község la-
kói volt a közönség.

A templomi rendezvényeket Sándorfi  
Olga tanárnő fuvolajátéka és Varga-
Szabó Annamária hitoktató zongora kí-
sérete tette még színvonalasabbá.

A műsorra Sándorfi  Olga tanárnő és 
Szalai Béla tanár úr készítette fel a tanu-
lókat.

* * *
A magyar kultúra napja tiszteletére 

Himnusz-mondó versenyt szervezett a 
Művelődési Ház. A versenyen hét tanu-
ló képviselte iskolánkat.

Megérdemlik, hogy a nevüket a te-
lepülés lakói is megismerjék: Bakacs 
Melinda, Bakucz Kornél, Kalmár 
Bence, Pintér Rebeka 8. évfolyamos, 
Dévai Vanessza, Kiss Cintia, Szabó 

Vivien 7. évfolyamos 
tanulók.

Felkészítőjük Szalai 
Béla volt.

* * *
Március 14-én ünne-

peltük az 1848/ 49. évi 
forradalom és szabad-
ságharc 165. évforduló-
ját. Az iskolai ünnepélyt 
követően a községi meg-
emlékezésen is szerepel-
tek tanulóink. A műsor-
számokat Sándorfi  Olga 
és Szalai Béla nevelők 
állították össze és taní-
tották be.

* * *

1905. április 11-én született a tragi-
kus sorsú költő, József Attila. Szüle-
tésnapja országszerte a vers ünnepe, a 
költészet napja.

A községi rendezvényen Pintér Rebe-
ka, Kalmár Bence és Németh Márk 8.-os 
tanulók, valamint Hideg Sára Oberwart-i 
diák, mondtak el egy-egy verset a köl-
tőtől.

* * *
Örömmel olvastam a Savaria Fó-

rumban, hogy iskolánk egykori tanu-
lója, Holdosi Vivien költeményeit kü-
löndíjjal jutalmazta a zsüri az Országos 
novella-és versíró pályázaton.

Gratulálunk Vivien, és sikeres érettsé-
git kívánunk!

Szalai Béla

Iskolai kulturális programok

Az iskolai 
könyvtár

Iskolánk könyvtára nagy nép-
szerűségnek örvend a diákok kö-
rében. Főleg a kisebbek járnak 
be szívesen és forgatják a külön-
böző mesekönyveket és isme-
retterjesztő kiadványokat. A na-
gyobbak a tanórákon kapott ku-
tató munkájukhoz és a szorgalmi 
feladatok megoldásához kérnek 
segítséget. Havonta hírdetünk 
játékos feladatokat, melyeken 
szívesen vesznek részt tanulóink 
és természetesen a Diákönkor-
mányzattól kapott ajándékokkal 
jutalmazásra is sor kerül.

A teljesség igénye nélkül né-
hány cím a megrendezett vetél-
kedőkből: Olimpia, -A népmese 
napja (Benedek Elek), – Okt. 
23., – Könyvtári világnap ( 
könyvjelző), –Régi-új elnök ( 
Obama), – Karácsony, - Magyar 
Kultúra Napja, Farsang, Március 
15., Húsvét.

Reméljük, hogy ez a lelke-
sedés és az olvasás szeretete a 
későbbiekben is megmarad tanu-
lóinkban.

Köszönettel tartozunk az Ala-
pítványnak és a Szülők közössé-
gének, akik anyagi támogatásuk-
kal lehetővé tették, hogy nagyon 
sok, szép és érdekes kiadvánnyal 
bővüljön az iskolai könyvtár ál-
lománya. 
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Sokak számára bizonyára nem isme-
retlen szervezet, de akik nem ismerik, 
vagy keveset tudnak rólunk, ezúton sze-
retnénk bemutatkozni.

14 éve vagyunk jelen az általános is-
kola életében, amely annak idején vál-
lalkozók, magánemberek támogatásával 
jött létre.

Céljaink: Torony község általános 
iskolájában tanuló korosztály egyéni 
és közösségi aktivitásának támogatása, 
az érdekükben és az értük cselekvők 
együttműködésének szolgálata, cselek-
vési lehetőség feltételeinek biztosítása a 
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, is-
meretterjesztés és kulturális tevékenység 
területén.

– közreműködünk a tanórán kívüli 
szakkörök szervezésében, díjazásában.

– esélyegyenlőséget biztosít minden 
tanuló számára tényleges képességeinek 
kibontakoztatásában

– jobb feltételeket biztosít a tanulók 
szabadidős tevékenységéhez, egészséges 
életmódra neveléshez.

– az iskolai műsorok megrendezésé-
ben, kirándulások, táborok támogatásá-
ban részt veszünk.

Két díjat is alapítottunk, amelyekkel 
az arra érdemes tanulókat jutalmazzuk 
az iskolai tanévzárón.

Az Év Diákja
Ezt a díjat két korcsoportban ítéljük 

oda a tantestület és a gyerekek javaslata 
alapján egy alsós és egy felsős tanuló-
nak, akik aktív közösségi munkát végez-
nek, illetve jó tanulmányi eredményük 
mellett versenyeken eredményesen sze-
repelnek. Egy névre szóló, gravírozott 
ezüst nyaklánc és értékes könyvvásárlási 
utalvány a jutalom.

Akikre büszkék vagyunk
Azok a végzős diákok kaphatják meg, 

akik a 8 év során iskolánk hírnevét a te-
lepülésen kívül, megyei vagy országos 
szinten öregbítették. Egy egyedi, kézzel 
festett üvegkép és könyvvásárlási utal-
vány a jutalom.

Mindezt a sok-sok mindent nem le-
hetne megvalósítani, ha aktív, önzetlen, 
segítőkész emberek nem lennének az 
alapítványban. A kezdetektől irányítja, 
vezeti ezt a kis csapatot Osztrosits Ist-
vánné Böbe, minden pénzügyi előírást 
betartva a könyvelést végzi Kelemen 
Jánosné Ildi. Szintén a kezdetektől te-
vékenykedik Leidl Jánosné Ildi,Antal 

Józsefné Ella és Kónya Andrásné tanító-
nő. A másik 4 ember már cserélődés után 
kapcsolódott be , de ők is már 7. éve vég-
zik ezt a munkát: Nagyné Németh Éva 
bucsui anyuka, Horváth Miklósné Andi 
Dozmatról, Lovasi Krisztina pedagógus 
és jómagam, Kissné Kovács Ilona.

Akik kezdetektől végzik ezt a társa-
dalmi munkát, már kicsit bele is fárad-
tak és gyermekeik is évekkel ezelőtt ki-
repültek a toronyi iskolából, ezért azt a 
döntést hozták négyen, hogy ez év végén 
befejezik tevékenykedésüket. Ezen újság 
sorain keresztül is megszólítjuk azokat a 
vállalkozó kedvű szülőket, akik szívesen 
átvennék a stafétabotot a csapatunktól 
megváló tagjainktól. Aki elhivatottságot 
érez erre a feladatra, kérjük, jelezze Fü-
löp István igazgató úrnál.

Ezúton szeretnénk megköszönni dr. 
Schermann Vera tanárnőnek nagylelkű 
felajánlását, aki a tavalyi évben megkap-
ta a Falu Díszpolgára címet és az ezzel 
kapott pénzjutalmat felajánlotta alapít-
ványunknak, hogy fordítsuk ezt az ösz-
szeget a diákok év végi jutalmazására.

Továbbra is számítunk minden jó 
szándékú szülő támogatására, akik fon-
tosnak érzik, hogy gyermekeink minél 
több programon tudjanak részt venni. 
Buzdítani szeretném azokat, akik még 
nem küldték el adóbevallásukat, támo-
gassák alapítványunkat adójuk 1%-ával, 
hogy még többet tudjunk adni gyerme-
keinknek. Adószámunk: 18888489-1-18.

A segítség, az önzetlenség fontosságát 
hangsúlyozva, az alábbi idézettel zárom 
cikkem:

„Időt kell szakítanod embertársaidra, 
tégy valamit másokért, ha még oly apró-
ságot is – valamit, amiért fi zetséget nem 
kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy 
megtehetted.”

(Albert Schweitzer)
Kissné Kovács Ilona

kuratóriumi tag

Aranypatak Kulturális Alapítvány Szülők
Közössége

Egy újság oldalán ugyanolyan jól 
megfér egymás mellett az iskolának e két 
szervezete, mint ahogy ez a valóságban 
is egymással párhuzamosan működik, 
szinte ugyanazt a célt szolgálva.

A Szülők Közössége nem egy hiva-
talosan bejegyzett szervezet, de ugyan-
olyan aktív anyukákra és apukákra van 
szükség, hogy programjainkat meg tud-
juk valósítani.

Nálunk évről évre stafétabot-szerűen 
adják át a munkát egymásnak a 8. osz-
tályból kimaradt gyerekek szülei az új 
kiselsősök szüleinek. Általában 8 évig 
végezzük ezt a munkát, de nem egy 
olyan anyuka van, aki évtizedekben is 
mérheti ezt a feladatot, mert esetleg több 
gyermeke lévén több osztályban is volt 
SZM-anyuka.

Célunk, hogy minél több iskolai prog-
ramot támogassunk anyagilag. A sokból 
néhányat kiragadva:

– nyári táborozás támogatása, az idei 
évben 4000 Ft/fő összeggel;

– osztálytermekbe sötétítő függöny 
vásárlása;

– erdei iskola támogatása;
– tanulmányi versenyek nevezési dí-

jának átvállalása;
– falunapokon közreműködés büfé-

zés formájában;
– pedagógusnap szervezése tartal-

mas műsorral készülve a gyerekekkel, az 
óvodásokkal együttműködve;

– 8. osztályosok támogatása évről 
évre a ballagási tabló elkészítésében, 
50–55.000 Ft/év;

– minden évben tavasszal vagy kora 
nyáron családi szervezése, vetélkedők-
kel, versenyekkel tarkítva, üstben gu-
lyásfőzés.

Erre a rendezvényünkre idén május 
18-án kerül sor, ahova sok szeretettel 
várjuk az iskolában tanuló gyermekeket, 
szüleiket, családtagjaikat.

Ennek a munkának a fontosságát ki-
fejezve egy idézettel zárnám gondolata-
imat:

„Tégy meg mindent jót, ami tőled te-
lik, Amilyen eszközzel csak tudod, Ami-
lyen módon csak tudod, Ahol csak tudod, 
Akivel csak tudod, Ameddig csak tudod.” 
(John Wesley)

Kissné Kovács Ilona
SZK elnök
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Az óvoda Szülői Közössége a hagyományoknak megfele-
lően az idén is megrendezte a szülők bálját január 12-én. A 
bál helyszíne a toronyi Határcsárda volt. A zenét egyik óvo-
dásunk édesapja, Standi István szolgáltatta, jó hangulatot te-
remtve a kikapcsolódni vágyó szülőknek, óvodai dolgozóknak, 
vendégeknek. Köszönet azoknak, akik a bál megszervezésében 
aktívan részt vettek, és mindazoknak, akik felajánlásaikkal 
hozzájárultak annak sikerességéhez. A bevételből a gyermekek 
bábszínházi bérletét támogatják, és fejlesztőeszközökkel, játé-
kokkal bővítik óvodánk eszközállományát.

A farsangi időszak nem múlhat el a gyermekek farsang-
ja nélkül. Február 8-án tartottuk az óvodai farsangot, melyre 
a gyermekek már hetekkel előtte készültek, megtervezték jel-
mezeiket, és egy pár órára belebújtak olyan maskarába, mely-
lyel szívesen azonosultak. Volt itt tündér, hercegnő, Hófehérke, 
cowboy, Batman, sheriff, pókember, focista, teknősbéka, tig-

ris, stb. Óvónőink nagy szerepet vállaltak az előkészületekben, 
farsangi dekorációval, versek, dalok tanításával. A délelőttöt 
színesítette táncverseny, jelmezbemutató, mókás versenyek 
és tombolasorsolás. A farsangi mulatsághoz hozzátartozott az 
„eszem-iszom”, melyet a szülők biztosítottak üdítővel, süte-
ménnyel. Zenével, tánccal igazi báli hangulatot varázsoltunk a 
gyermekcsoportokba.

Óvodánk programjainak szervesen része a Mesebolt Báb-
színház előadásainak látogatása Szombathelyen. Nevelési 
évenként 6 alkalommal veszünk részt bérletes előadásokon, 

ahova külön busszal utaztatjuk a gyermekeket. A színházlá-
togatás önmagában is élmény, különös légköre nagy hatással 
van a gyerekekre. A látottak, hallottak beépülnek játékukba, 
beszédükbe, és vizuális tevékenységük során megjelenítik raj-
zaikban. Legutóbb a bábszínházi előadás előtt „útba ejtettük” a 
szombathelyi Tűzoltóságot. Itt a gyermekek közelről megis-
merkedhettek a tűzoltóautókkal, annak felszereléseivel, a tűz-
oltók munkájáról kaptak tájékoztatást. Köszönet Bódi Noémi 
apukájának, aki segítségünkre volt és lehetőséget biztosított a 
látogatásra.

A 3–7 éves gyermekek számára is fontos, hogy életkori sa-
játosságaiknak megfelelő módon részesei legyenek nemzeti 
ünnepeinknek. Érezzék, hogy az ÜNNEP mindig másabb, kü-
lönlegesebb nap életünkben. Tisztelgünk, megemlékezünk régi 
korok hőseiről, korukhoz illően megteremtjük ezzel csíráját a 
szülőföld, a haza szeretetének.

Márciusi szép ünnepünkről az óvodában is megemlékez-
tünk. A megelőző hét az érzelmi előkészítéssel, az ünnepre 
való ráhangolódással telt. Beszélgettünk a ”huszárok ünnepé-
ről”, nemzetiszínű kis papírzászlókat, kokárdákat festettünk, 
csákókat készítettünk, várat építettünk, feldíszítettük csoport-
szobáinkat. Közben gyakran elhangzott a közkedvelt kis rig-
mus: „Piros fehér zöld, ez a magyar föld!”

A jeles szép napon már minden kisgyerek feltűzött kokárdá-
val érkezett az óvodába.

Óvodai események
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A diákönkormányzat hírei
Februárban a felújított Művelődési Házban került megrendezésre a felső tagozatos 

diákok farsangja.
Márciusban iskolánk 3 fő csapata (Dávid Franciska, Bakucz Kornél, Németh 

Márk) részt vett Szombathelyen az Impressziók, megyei diák önkormányzati verse-
nyen, ahol eredményesen képviselték iskolánkat.

Áprilisban megrendeztük az akadályversenyt, amelynek témája a honfoglalás volt. 
Programunkat színesítette a Bulcsu Vezér Hagyományőrző Egyesület lelkes csapata is.

Május végén kerül megrendezésre a gyereknap, amelyet jó idő esetén, az iskola 
udvarán tartunk majd.

Július közepére nyári tábort szerveztünk Sopronba, amelyre 15 diák jelentkezett. 
A táborozó gyermekeket az Aranypatak Kulturális Alapítvány és a Szülők Közössége 
is támogatta.

A délelőtt folyamán az Ágacska és 
a Katica csoport közösen ünnepelt. Ta-
vaszváró versekből, dalokból, népi já-
tékdalokból, lovagoltatókból, huszáros 
játékokból összeállított műsorral kö-
szöntöttük a tavaszt, és megemlékeztünk 
nemzeti ünnepünkről, március 15-ről.

A húsvét megünneplése is szerves 
része az óvodai életnek. Az idei évben 
– mivel az időjárás megtréfált bennün-
ket – a nyuszi az udvar helyett, a cso-
portszobákban készített fészekbe rakta 
ajándékait.

Hagyományainkhoz tartozik a Szülők 
Közössége által megszervezett családi 
sport délelőtt, melyet a sportcsarnokban 
tartottunk. A játékos feladatok megmoz-
gatták a gyerekeket, a szülőket, kialakult 
egy egészséges versenyszellem, mely-
ben szülő-gyermek egyaránt jól érezte 
magát.

Különleges, nem mindennapi élmény-
ben volt részünk az iskola udvarán, ahol 
a Bulcsu Vezér Hagyományőrző Egye-
sület bemutatóját láthattuk. A gyerekek 
megismerkedhettek őseink ruházatával, 
életmódjukkal, fegyvereikkel (íj, fokos, 
szabja, kelevéz…).

Az ilyen rendezvények közösségfor-
máló és összetartó erővel bírnak. A kö-
zös programok, a közös szervező munka 
segíti a partneri kapcsolat kialakulását 
a gyermekek fejlesztésében elkötelezett 
felek között.

A mozgásnak, mozgásos játékoknak 
nagy jelentőséget tulajdonítunk. Óvo-
dásaink számára a változatos mozgásos 
tevékenységeket járműparkunk, játék-
eszközeink folyamatos bővítésével is 
kívánjuk biztosítani. A gyerekek kedve-

lik és ügyesen használják a rollerokat, 
holdjárókat, bicikliket, traktorokat. Nagy 
örömünkre ismét sikerült felújíttatni a 
KRESZ-pályát, melyet az Út-Piktor 
Kft. kivitelezte teljesen ingyen. Ezúton 
is köszönjük közreműködésüket.

Mészáros Péterné
óvodavezető
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Az Anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyasá-
got ünnepeljük. Magyarországon ez a nap május első vasárnap-
jára esik, de ez országonként eltérő. Ezen a napon ünnepeljük 
és köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat. 
Szeretetünk, köszönetünk, hálánk kifejezésére mi más lehetne 
alkalmasabb, mint a virág.

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögor-
szágba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartot-
tak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományai-
val összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

Nagy Ferenc:

Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
A amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Dsida Jenő:

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Az anyák megünneplésének története
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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.: +36-70/2020-708

Sakk: Ez év februárjában rendeztük 
meg sportkörünk alapítójára emlékezve 
a „GAZDAG GYULA” sakk emlékver-
senyt. 27 fő nevezett Sétől Vasszentmi-
hályig.

Helyezettek:
1. Vörös Sándor, Vép
2. Kiss Márton, Sé
3. Rátkai Imre, Vasszentmihály
4. Horváth Károly, Torony
A Torony Községi Egyéni Sakk Baj-

nokság február 24-én került lebonyolí-
tásra a Művelődési Házban, 17 induló-
val. A végeredmény meglepetés, mert az 
először nevező Somlán Benjamin lett a 
községi bajnok.

1. Somlán Benjamin
2. Gáspár János
3. Németh István
Sakk szakosztályunk továbbra is várja 

a sakkozni szerető toronyiakat. Jelentke-
zés Gáspár Jánosnál (Torony vendéglő). 
A csapat a megyei bajnokság II. osztá-
lyában versenyez.

Sportkörünk sikeresen pályázott
a látvány sportok támogatására kiírt

TAO programban

Edzői bérekre, tárgyi feltételek javítá-
sára, utánpótlás fejlesztésére pályáztunk.

A 2011/2012-es bajnoki évben 
1.800.000 Ft-ot, a 2012/2013-as bajnoki 
évre 1.805.000 Ft-ot nyertünk. Ezeket a 
pénzeket toronyi és nem toronyi cégek 
segítségével sikerült összeszedni, hálás 
köszönet nekik.

A cégek neveit csak beleegyezésükkel 
közölhetjük. Óriási segítséget jelentett a 
létesítményfejlesztés, a sportfelszerelés 
beszerzés, az utaztatás és az edzői bér 
kifi zetése tekintetében.

A TAO pályázatoknak és az önkor-
mányzat hathatós segítségének köszön-
hetően tovább szépül és fejlődik sportpá-
lyánk és környéke.

Szeretnénk, hogy akik látogatják 
sporteseményeinket, jól érezzék magu-
kat, a fi atalok pedig szívesen jöjjenek 
sportolni.

Sajnos vannak olyan egyének közsé-
günkben, akik rontani járnak a focipályá-
ra. Rongálnak, kutyát futtatnak, szeme-
telnek, például ellopták a belső korlátnál 
lefektetett öntözővezeték 4 db golyós-
csapját, ezzel jelentős kárt okoztak.

Kérünk minden sportbarátot és jóér-
zésű toronyi lakost, támogassa törekvé-
seinket.

Hajrá Torony!
Joó Imre

sportköri elnök

Hírek a TORONY KSK életéből

2013. február 16-án, 95. születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök 
levélben köszöntötte, Torony legidősebb lakosát, Lakner Ferencnét. E jeles alkalom 
kapcsán, Kovács György polgármester, virággal köszöntötte Marika nénit.

Emlékezés az
elesett katonákra
Hősök Napja megemlékezés és ko-

szorúzás helyszínei:
– május 25-én este az ondódi temető-

ben a hősi emlékműnél;
– május 26-án a délelőtti mise után a 

toronyi temetőben a hősi emlékműnél.

Digitális átállás
2013 a digitális átállás éve Magyaror-

szágon, ami az eddigi 3 csatorna (M1, RTL 
Klub, TV2) mellett további négy televíziós 
csatorna (M2, Duna, Duna World, Euronews) 
és három rádióadás (MR1-Kossuth Rádió, 
MR2-Petőfi  Rádió, MR3-Bartók Rádió) in-
gyenes vételét teszi lehetővé. A digitális át-
állás Magyarországon két ütemben valósul 
meg. Az átállás elsősorban azokat érinti, akik 
előfi zetési díj nélkül, szoba- vagy tetőanten-
nával televízióznak és kizárólag az M1, az 
RTL Klub és a TV2 adásait látják.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
szakemberei országos kommunikációs kam-
pánnyal és helyi tájékoztató rendezvényekkel 
hívják fel az érintettek fi gyelmét arra, hogy 
mit kell tenniük a biztonságos átállás érdeké-
ben. A hatóság a www.digitalisatallas.hu ol-
dalon és a 06-80-38-39-40-es számon elérhe-
tő telefonos ügyfélszolgálaton is teljes körű 
tájékoztatást nyújt az érdeklődők részére.

Azok számára, akik önerőből nem tud-
nák az átállást végrehajtani, szociális alapú 
támogatási rendszer keretében az NMHH 
beszerzi és beszereli a szükséges dekódert 
(set-top-boxot) és antennát, de a jogosultak 
választhatnak a szolgáltatók által nyújtott 
támogatott csomagok közül is. Annak eldön-
tésére, hogy ki jogosult az állami segítségre, 
a hatóság országos felmérést indít, aminek 
során személyesen keresik fel az érintetteket. 
A rászoruló csak abban az esetben kaphat ál-
lami támogatást, ha azt hivatalosan is igényli.

Az igénylőlap letölthető a weboldalról.


