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Délelőtt az iskolásoknak, elsősorban 
is a kisebbeknek, délután és este pedig 
főként a felnőtteknek kínáltak színes 
programokat Toronyban a szervezők ja-
nuár 22-én, a Magyar Kultúra Napján.

Délelőtt Némethné Baksa Esz-
ter, Nagyrákos polgármestere, a 
Magyar Kultúra Lovagja címmel 
is kitüntetett hagyományőrző, az 
Őrség mesemondója szórakoztatta 
az iskolásokat, elsősorban is a ki-
sebbeket a Magyar Kultúra Napján 
a művelődési házban Szenkovits 
Péter jóvoltából. A délutáni, illetve 
az esti program házigazdája pedig 
a Toronyőr Kulturális Egyesület, 
valamint az eseményeknek helyet 
adó művelődési ház volt. Elsőként 
dr. Csapó Tamás egyesületi elnök 
mondott bevezető gondolatokat az 
ünnep alkalmából, majd Fazekas 
Gábor előadóművész, önkormány-
zati képviselő Aranyosi Ervin ver-
sével köszöntötte a jeles napot. A 
továbbiakban Rédling Szabolcs 
gitározott, majd műsort adtak a 
Fénylő Csillag dobkör tagjai és az 
Ungaresca Táncegyüttes táncosai. 
Az estet Csider Sándor költő, tanár 
„Kinyílik az aranykapu” című játé-
kos versbemutatója zárta.

Burkon László

A Magyar Kultúra Napja

800 ezer forint gyűlt össze Olivér gyógykeze-
lésére februárban a Toronyban megrendezett 
jótékonysági focitornán.
 
A nevezési díjakból, a megvásárolt 
kezdőrúgásokból és a felajánlott ado-
mányokból összesen több mint 800 
ezer forint gyűlt össze a perenyei 
kisfiú, Olivér gyógykezelésére a To-
ronyban megrendezett jótékonysági 
focitornán. Torony Község Önkor-
mányzata eltekintett a kétnapos te-
rembérleti díj kifizetésétől, melynek 
összege százezer forint, ezzel is támo-
gatta a nemes célt.
A Sé Sportegyesület és az Atlantisz 
Sé Sport egyesület kezdeményezésére 
nagyszabású jótékonysági teremlab-
darúgó tornát rendeztek a közelmúlt-
ban a toronyi iskola sportcsarnokában 
a perenyei kisfiú, Olivér gyógykezelé-
sének támogatására. A tornára összes-
en tizenhat csapat nevezett, köztük a 
Torony KSK és a Torony Baráti Tár-
saság együttese. Az esemény fővéd-

Elismerés a község 
védelméért

Ünnepséget rendezett március 1-jén, 
a polgári védelem világnapján, Szom-
bathelyen a Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság.  A megemléke-
zésen elismerést vehetett át Kovács 
György, Torony Község polgármes-
tere is.
1972. március 1-jén alakult meg a 
Nemzetközi Polgári Védelmi Világ-
szervezet. Ennek évfordulóján ren-
dezik meg minden évben a polgári 
védelem világnapját.
A világnap alkalmából pénteken 
megtartott szombathelyi ünnepségen 
elismeréseket adott át dr. Bognár Ba-
lázs, a Vas Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója. A védelmi 
igazgatás, a lakosság védelme és a 
katasztrófavédelem érdekében hosz-
szú időn át végzett kiemelkedő mun-
kájáért elismerésben részesült többek 
között Kovács György, Torony pol-
gármestere is – adta hírül a katasztró-
favédelem honlapja.

Burkon László

nöke a Haladás magyar válogatott-
sági rekorder kapusa, Király Gábor 
volt. A két napos tornát Olivér is 
többször is meglátogatta a szüleivel 
– adta hírül a vaol.hu.
A nevezési díjakból, a megvásárolt 
kezdőrúgásokból és a felajánlott 
adományokból összesen több mint 
800 ezer forint gyűlt össze a pere-
nyei kisfiú gyógykezelésére.
A focitornát végül a Nárai csapata 
nyerte, a második helyen az Atlan-
tisz Sé SE végzett, míg a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára az 
Egyetemi SE együttesének a tagjai 
állhattak fel.
A torna szervezői, Nagy Róbert, 
Horváth László és Süle József Ri-
chárd mindenkinek megköszönték 
a támogatást, a segítő munkát és 
azzal az összegzéssel búcsúztak, 
miszerint ismét sikerült bizonyítani, 
hogy összefogással a kis közösségek 
is képesek nagy dolgok megvalósí-
tására.

Burkon László

Focitorna az egészségért
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“Ha a jelent a múltból fakadó tudással éljük, 
nem kell félnünk a jövőtől. Erre tanít minket 
az 1848-as forradalom ünnepe” – fogalma-
zott ünnepi beszédében Kovács György pol-
gármester a március 15-ei megemlékezésen.

Megemlékezést tartott Torony Köz-
ség Önkormányzata a Kopjafa téren 
március 15-én. Kovács György pol-
gármester ünnepi beszédében Széche-
nyi István idézve kiemelte: “A múlton 
nyugszik a jelen, és azon a jövendő. 
Azt azonban tudnunk kell: igaz nem-
zetté csak a közös haza szeretetével 
válunk. Ezért mindannyiunknak, akik 
itt élünk, egyformán kell szeretnünk a 
saját falunkat, beleértve az erdőket és 
a mezőket is.”

“A márciusi fiatalok példáján arra kell 
törekednünk, hogy a hagyományain-
kat tovább éltetve jobban és okosab-
ban szeressük egymást és a falunkat, 
így építve saját magunk és az utánunk 
következők jövőjét” – fogalmazott a 
polgármester.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők 
közös imát mondtak dr. Perger Gyula 
plébános vezetésével.

Március 15-i megemlékezés Toronyban
a hazaszeretet és a szeretet jegyében

Április elején megérkezett a fészkére a 
toronyi gólyapár feltehetően hím tag-
ja, ugyanis a tojók általában egy hét 
késéssel követik a párjukat. A gólya 
láthatóan kissé fáradtan látott hozzá 
a fészek rendbehozatalához.
A toronyi gólya rendszerint április 
első napjaiban érkezik meg a fészkére. 
2016-ban április 4-én, tavaly április 
12-én, az idén pedig április 3-án látták 
először a gólyát a “lakhelyén”, tehát 
egy-két nap eltéréssel szinte mindig 
ugyanakkor érkezik. Akkor még várta 
a párját, reméltük, a tojónak sem esett 
baja a hosszú út során, amit a gólyák 
csapatokban szoktak megtenni.
Az aggodalom jogos, hiszen az év 
elején riasztó híreket lehetett olvasni 
arról, hogy sok gólya esik vadászatok 

A program további részében Vlasits 
Márta mondott verset, majd a Hang-
raforgó együttes műsorát követhették 
a jelenlévők. Az ünnepség zárásaként 
a résztvevők koszorúkat helyeztek el a 
kopjafánál.

A megemlékezésen közreműködött 
az Alpokalja Lovas Klub és a Toronyi 
Aranypatak Asszonykórus.

Burkon László

áldozatul a vonulások idején. A 24.hu 
közlése szerint például Libanonban 
iparággá vált az orvvadászat. Az őszi 
és téli vonulás idején boldog, boldog-
talan, szegény és gazdag madarakra 
lövöldöz: „Az utak mentén húsz mé-
terenként egy-egy vadász áll, és válo-
gatás nélkül lőnek a felettük elszálló 
állatokra.”
Mint a szakemberek hozzáteszik, a 
gólyák elpusztítása látványos és hírér-
tékű, de több tucatnyi, gyakorlatilag 
az összes itt átvonuló egyéb faj is ál-
dozatul esik a néhány grammos füzi-
kéktől a gólyákon át a pelikánokig és 
keselyűkig.
Szerencsére a toronyi gólyának nem 
esett baja, épségben megjött, és vár-
hatta a párját.                Burkon László

Tavasszal megérkezett a fészkére 
a toronyi gólya – várja a párját
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Lassításra ösztönző közlekedési táblákat 
helyeztetett ki a toronyi önkormányzat a 
helyi óvoda és az iskola közelében, így pró-
bálják meg felhívni az autósok figyelmét a 
nagyobb óvatosságra és körültekintésre.

Sebességkorlátozásra kevés 
esély mutatkozott Torony-
ban a település fő utcáján a 
két gyermekintézmény, az 
óvoda és az általános iskola 
környékén, ezért egyedi meg-
oldást választott a helyi ön-
kormányzat. Kovács György 
polgármester kezdeményezé-
sére figyelemfelhívó táblákat 
készíttettek és helyeztettek 
ki – teljesen szabályos körül-

Összesen 257 csokitojást és száz 
egyéb csokoládét, tábla csokit sike-
rült összegyűjteni a közös önkor-
mányzati hivatal területén, Torony-
ban és Felsőcsatáron, ezek mind-
mind a rászoruló gyerekek húsvétját 
édesítik meg.
Március végén tettük közzé a felhí-
vást, amelyben arra kértük a toro-
nyi és a felsőcsatári lakosokat, hogy 
ajándékozzanak húsvétra egy-egy 
csokitojást vagy egyéb csokoládét a 
Vas megyei bentlakásos gyermek-
intézmények ötszáz lakójának. A 
felajánlott édességeket április 12-éig 
lehetett eljuttatni a kijelölt gyűjtő-
pontokra.
Az akció sikerét és az emberek ada-
kozó kedvét jól mutatja, hogy ösz-
szesen 257 csokitojást és száz egyéb 
csokoládét, tábla csokit sikerült ösz-
szegyűjteni a közös önkormányzati 
hivatalhoz tartozó két községben. A 
szervezők, köztük Torony Község 
Önkormányzata, valamint Felsőcsa-
tár Község Önkormányzata nevében 
ezúton is köszönik az adományokat, 
amiket eljuttattak a rászoruló gyere-
keknek.              Burkon László

LASSÍTS, ISKOLA!
mények között – azért, hogy 
lassításra, nagyobb óvatosság-
ra és körültekintésre hívjál fel 
a közlekedők, elsősorban is az 
autósok figyelmét.
A „Lassíts!” feliratú táblák 
azért is egyediek és különle-
gesek, mert azokon toronyi 
óvodások és iskolások portré-
it helyezték el. Így lényegében 
maguk az intézmények “lakói” 
kérik a közlekedőket, hogy 
óvatosabban haladjanak az 
érintett útszakaszokon. Remél-

jük, hatásos lesz a figyelem felkeltése és 
komolyan veszik a kérést, a figyelmez-
tetést mindazok, akik az óvoda és az 
iskola épülete környékén közlekednek.

Burkon László

400 csokitojás 
a rászorulóknak

Országos második helyezett lett az OKTV 
keretében meghirdetett mozgóképkultúra- és 
médiaismereti versenyen  a toronyi Schütz 
Brúnó, aki a szombathelyi ELTE Bolyai 
János Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium tanulója.

A versenykiírást már augusztusban 
feltöltötték az internetre. A jelentke-
zőknek tehát majdnem fél évük volt, 
hogy elkészítsék az első fordulóban 
kért esszét, illetőleg projektfeladatot.
„Nekem ebben a tanévben egy hang-
játékkal és egy, a „Viszkis” karakterét 
elemző esszével kellett szembenéz-
nem. Felkészítő tanárom (a Bolyaiban 
tanító Németh József tanár úr) alapos 

és szakmai segítségének hála, az első 
félévben kiegyensúlyozottan dolgoz-
tam. A megyei könyvtár segítségével 
pedig megfelelő anyagokat találtam 
Ambrus Attila cselekedeteiről a 90-es 
évekből. 
A hangjátékom egy kortárs novella, 
Podmaniczky Szilárd: Az élet császá-
rai című írása alapján született meg. 
Egy pellengérre állított, szatirikusan 
bemutatott átlagos, „proli” magyar 
család egy napját mutattam be, amely-
nek során a négy családtag állandóan 
veszekszik, mindenki kimutatja a 
foga fehérjét, a konfliktust pedig az 
eltett közös pénz eltűnése okozza. A 
hangjáték stílusa nyers, kissé nihilista, 
hiszen cél volt a kritika is. Az előké-
születek során sok poénos, obszcén 
szófordulatot gyűjtöttem, viták szö-
vegét írtam meg, s ezekből állítottam 
össze a saját szövegkönyvemet. A 

hangjáték sikerét azonban leginkább 
a szereplők zseniális alakítása okoz-
hatta. A két szülőt a toronyi színész 
házaspár, Fazekas Gábor és Kozma 
Jucus alakította, míg a nővért az osz-
tálytársam, Hurtik Nóra jelenítette 
meg, a kisöcsi szerepét pedig én ma-
gam vállaltam fel. A felvétel során so-
kat nevettünk, de az a hangulat, ami a 
szöveg előadását, felvételét jellemez-
te, mesteri szín- és „hangjátszásra”, 
tehetségre utal. A hangjáték ezek után 
a Császármorzsák címet kapta, s a pá-
lyamunkákat elbíráló zsűri körében 
hatalmas tetszést aratott.
Így bejutottam a második fordulóba, 
ami a budapesti Fazekas Mihály Gya-
korló Gimnáziumban volt. Itt már 
pusztán elméleti feladatokat kaptunk. 
A döntőbe csak a legjobb 9 versenyző 
jutott, szerencsére köztük lehettem.”

Burkon László

Schütz Brúnó az elsők között 
a média OKTV-n
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A toronyi önkormányzat és a Civil Kerek-
asztal tagszervezeteinek közreműködésével 
állították fel a község májusfáját április 30-
án este a művelődési ház előtti Kopjafa téren.

A tavalyi “szerényebb” kezdeménye-
zést az idén teljes összefogás követte: 
a helyi önkormányzat és a Civil Ke-
rekasztal tagszervezetei együtt állítot-
tak májusfát kedden este a művelődési 
ház elé. A tűzoltóktól a sportolókon 
és kulturális egyesületeken át az ének-
karig minden szervezet képviseltette 
magát az önkormányzat kezdemé-
nyezte májusfa állításon.

Bár a délutáni eső kissé gondolkodó-
ba ejtette a résztvevőket, vajon tényleg 
meg lehet-e szervezni a programot. A 
közösségi médiában aztán gyorsan 
elterjedt a felhívás: egy kis záportól 
nem fognak megijedni a szervezők, 
úgyhogy minden érdekeltet várnak az 
eseményre. A buzdításnak meg is lett 
az eredménye. Az eső egy időre elállt 
és sokan éreztek kedvet ahhoz, hogy 
felkössék a szalagjukat a májusfára, 
illetve tevékenyen is részt vegyenek a 
májusfa állítási műveletekben.

A siker nem maradt, nem is marad-
hatott el. Sötétedésre állt a májusfa, a 
program résztvevői pedig süteménye-
ket fogyasztva és koccintva köszönték 
meg egymásnak az összefogást.

Burkon László

Az önkormányzat és a civilek 
összefogásával állítottak  
májusfát a Kopjafa térre

Hősök napja alkalmából kegye-
leti megemlékezést tartott a toro-
nyi önkormányzat május utolsó 
vasárnapján a település mindkét 
temetőjében. Az 1-es számú sír-
kertben ezen alkalomból áldotta 
meg Dr. Perger Gyula plébános a 
temető új anyakeresztjét.

“Őrizze meg a késői utó-
kor hálás tisztelettel azok-
nak az áldott emlékét, akik 
a legdrágábbat, az életüket 
áldozták a hazáért, a ma-
gyar nemzetért!” – szólí-

totta meg a jelen és a későbbi korok 
generációit hősök napi ünnepi beszé-
dében Kovács György polgármester, 
majd Juhász Gyula „Trianon” című 
versét idézte. Ratkó József „Déva” 
című versének előadásával tisztelgett 
a háborúk hősei előtt Fazekas Gábor 
előadóművész, önkormányzati képvi-
selő.

Mindkét toronyi temetőben megko-
szorúzták a hősök és áldozatok em-
lékművét, majd gyertyákat és mécse-
seket gyújtottak a település hősi ha-
lottainak tiszteletére.

Burkon László

Megáldották a temető új anyakeresztjét 
a hősök napi megemlékezésen
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Tizennyolc kilogramm virsli és hozzá való 
kenyér, kétszáz-kétszáz pogácsa és rétes 
fogyott el, mindezt volt is mivel leöblíteni a 
szombaton sorrendben tizedik alkalommal 
megrendezett toronyi roma napon.

Szerencsés körülmények között, az 
őszt idéző hűvös időjárás beköszönte 
előtti utolsó napsütéses és kelleme-
sen meleg hétvégi napon rendezte 
meg a toronyi roma önkormányzat a 
2010 óta immár tizedik alkalommal 
meghirdetett roma napot, amire a te-
lepülés minden lakóját hívták és vár-
ták. Sokan el is fogadták az invitálást, 
megtelt gyerekekkel és felnőttekkel a 
művelődési ház mögötti rendezvény-
tér és a játszótér.
A gyerekeket körhinta, légvár, vala-
mint az elmaradhatatlan arcfestés és 
csillámtetoválás várta, míg a felnőtte-
ket Standi István és a Zsoldos fivérek 
zenéje szórakoztatta. Nem is kellett 
nagyon biztatni senkit a táncra, így a 
remek időben csakhamar remek lett 

Tizedszer rendeztek roma napot Toronyban

a hangulat is. Amit csak fokozott az 
étkek kínálata: tizennyolc kilogramm 
virsli és hozzá való kenyér, kétszáz-
kétszáz pogácsa és rétes fogyott el, 

ahogy azt Vidos Lászlóné, a helyi 
roma önkormányzat elnökhelyettese 
a megyei napilapnak elmondta.

Burkon László

Megkezdték feltölteni az épülő dozmati víz-
tározó medrét, a munka a patak jelenlegi 
alacsony vízhozama miatt akár három hó-
napig is eltarthat. Közben jó ütemben halad 
az új mederszakasz és a védművek építése.

A tervek szerint szeptemberre befe-
jeződik a dozmati víztározó építése, 
a több mint 2 milliárd forintba ke-
rülő beruházás az utolsó szakaszába 
lépett. Pár napja már gyűlik a víz a 
tározó medrében, a feltöltés akár ok-
tóberig is eltarthat.
A két éve tartó munkálatok során el-
készült a 421 méter hosszú völgyzáró 
gát és a nyolc méter magas leeresztő 
műtárgy, valamint az új medersza-
kasz. Eddig több száz köbméter be-
tont használtak fel. Hátra van még 
a rézsű füvesítése és a vészárapasztó 
burkolása.

A hét hektáros állandó vízfelületű 
tó feltöltése is megkezdődött, ám a 
szárazság miatt egyelőre nagyon ke-
vés vizet tudnak kinyerni az Arany-

patakból, így akár három hónapba is 
beletelik, amíg sikerült megtölteni a 
medret.

A tó a környék egyik látványossága 
lehet a jövőben – mondta el a Szom-
bathelyi Televíziónak Horváth Ádám 
dozmati polgármester, aki szerint 
túl azon, hogy számos növény és ál-
lat élőhelye lesz a víztározó, minden 
bizonnyal turisztikai célpontként is 
sokan látogatják majd a 44 hektáros 
tározóteret.

Az árvízi tározó több mint egymilli-
árd köbméter vizet tud majd befogad-
ni, védelmet nyújtva ezzel nem csak 
Torony, hanem Sé és Szombathely la-
kosságának is. A mű a szombathelyi 
Csónakázótó vízpótlása mellett a tó 
vízminőségének javításában is jó szol-
gálatot tehet.

Az építkezés várhatóan szeptember-
ben befejeződik.

Burkon László

Elkezdték vízzel feltölteni 
a dozmati víztározó medrét

foto: Nyugat.hu
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T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g Szépkorúak  Klubja

A januári együttlét célja a kellemes 
beszélgetés mellett az éves terv 
összeállítása volt. Egyfajta ötlet-
börze az éves programokra.

A februári összejövetel, vidám far-
sangi délután, zenés műsorral.
Márciusban nőnapot ünnepeltek. 
A tánchoz Joci fater és barátai 
szolgáltatták a hangulatos retro 
muzsikát.
Áprilisban egészségügyi nap volt: 
„betegségek kezelése gyógyszerek 
nélkül” kötetlen beszélgetés és ta-
pasztalatcsere.

Májusban kirándulással egybekö-
tött színdarab és filmnézés szí-
nesítette a klub életét. Győrben 
és Pannonhalmán járt a klub és 
Mindszenty József bíboros életé-
ről, munkásságáról szóló filmet és 
színdarabot tekintettek meg.
Júniusban opera előadás vidámí-
totta a klub csütörtök délutánját.
Július is a kirándulásé volt. Nikla-
Buzsák-Keszthely-Hévíz az utazás 
útvonala. Ebben a hónapban a 
klub vendégül látott Erdélyből ér-
kező gyermekeket.

Bővebben a kirándulásról: Niklán 
a Berzsenyi Kúriában és a hozzá-
tartozó parkban gyönyörködhet-
tek a kirándulók. Buzsákon a falu 
szépsége, gondozottsága és az ott 
lakók soknemzetiségű összetétele, 
barátságos együttélése nyűgözte le 
a csoportot. A falu emlékházaiban 
és templomában őrzik és ápolják 
a híres buzsáki hímzést egyéb táj-

jellegű nevezetességekkel együtt. 
Keszthelyen elkápráztatta a láto-
gatókat a kastély impozáns külső 
és belső megjelenése. A nagy hő-
ség ellenére kellemes másfél órát 
töltöttek a gyönyörű épület falai 
között. A sok látnivaló után Hé-
vízen pihente ki magát a társaság 
egy pohár hűsítő ital és finom nas-

A „szépkorúak éve” - 2019
A toronyi Szépkorúak Klubja már negyedik esztendeje 
Kovács Frigyesné és Schützné Piroska vezetésével, havi 
rendszerességgel szervez tartalmas elfoglaltságot a lelkes 
tagságnak. 

Röviden így foglalják össze a 2019-es, már megvalósult és 
a továbbiakban tervezett tevékenységüket.

Impresszum

Toronytól az Ondódi Toronyig Önkormányzati Hiradó
Kiadja: Torony Község Önkormányzata

Felelős kiadó:  Kovács György polgármester
Felelős szerkesztő: Fazekas Gábor önkormányzati képviselő

Nyomdai előkészítés: Schütz Péter • Nyomás: LogoDepo Kft.

solni valók mellett. A 40 főből álló 
kiránduló csoport kissé fáradtan, 
de élményekben gazdagon indult 
hazafelé. Az autóbuszon Toronyig 
hangos nótaszóval mulatták az 
időt.

További tervezett események Au-
gusztusban a Toronyi Kenyér-
ünnepen való segítség, például 
tombolaárusítás. Szeptemberben 
fürdőzés a celli Vulkán fürdőben. 
Októberben az Idősek Világnapjá-
nak megünneplése. Novemberben 
egészség nap meghívott előadóval. 
Decemberben Advent, ráhangoló-
dás az ünnepre.  

Szabó Zsolt
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T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g Óvodai és iskolai híreink

Bódi Dorina, Bódi Noémi és 
Andrási Regő is egy-egy arany-
éremmel, az utóbbi versenyző 
továbbá egy második helyezéssel 
is felhívta magára a figyelmet az 
áprilisban megrendezett íjászver-
senyeken.
Egymás után érik el a sikereket a 
toronyi Gazdag Gyula Általános 
Iskola íjász szakkörének tagjai. 
Legutóbb az áprilisban megren-
dezett versenyeken tűntek ki, 
ahogy a szakkört vezető regioná-
lis íjászoktató, Talpas Gy. Csaba 
is.
Amint az iskola honlapján meg-
jelent beszámolóból kitűnik, 
szombaton a Győr-Moson-Sop-
ron megyei Egyházasfaluban ren-
deztek íjászversenyt, ahol Andrá-
si Regő vadászreflex kategóriá-
ban az első helyet szerezte meg, 
így aranyéremmel a nyakban 
térhetett haza. Másnap, vasár-
nap Győrváron tartottak 3D és 
terepversenyt, ott szintén kiváló 
eredmények születtek. Bódi Dor-
ina olimpiai kadet, Bódi Noémi 
pedig barebow gyerek kategóriá-
ban lett első, míg Andrási Regő 
a vadászreflex verseny második 
helyén végzett.
Talpas Gy. Csaba íjászoktató 
mindkét versenyen részt vett és 
az első helyen végzett. Egyhá-
zasfaluban ráadásul különdíjat 
és egy vele járó hatalmas kupát 
is kapott, miután ő lőtte a verse-
nyen a legtöbb tízest és egyben 
megszerezte legnagyobb pont-
számot is.
Ide tartozó hír, hogy márciusban, 
a körmendi Batthyány-kastély 
kertjében megrendezett tavasz-
köszöntő 3D íjászversenyen Bódi 
Dorina és Bódi Noémi ugyan-
csak első lett, míg Andrási Regő 
a dobogó második fokára állha-
tott fel.

Burkon László

Megtartotta szokásos évzáróját a toronyi 
Csicsergő Óvoda a helyi művelődési házban. 
Az intézmény dolgozói és a kicsik ebből az 
alkalomból köszöntek el azoktól a nagycso-
portosoktól, akik szeptembertől már iskolá-
sok lesznek.

Ezúttal is kicsinek bizonyult a to-
ronyi művelődési ház színpada a 
Csicsergő Óvoda évzáróján. Az 
óvodások jókedvvel és vidámság-
gal töltötték meg a teret. Mondó-
káikkal, verseikkel, énekszámaik-
kal és jeleneteikkel igazi ünnepet 
varázsoltak nem csak a négy fal 
közé, hanem a nézőtéren ülők szí-
vébe is. A szülők, a nagyszülők, a 
hozzátartozók elérzékenyülve, ám 
a tapsokkal nem fukarkodva jutal-
mazták a kicsik produkcióit.
Közben, az ősszel iskolába készü-

lő nagycsoportosok megkapták a 
tarisznyájukat, amibe ugyan nem 
fér bele az a sok-sok vers, mese és 
mondóka, az a megszámlálhatatlan 
emlék és élmény, ami a gyerekeket 
gazdagította az elmúlt években, de 
azért arra jó, hogy később előve-
gyék és rácsodálkozzanak: 
jé, ezekre az évekre érdemes visz-
szaemlékezni.

Burkon László

Megtartotta tanévzáró ünnepségét a toronyi 
Gazdag Gyula Általános Iskola. Ennek 
keretében köszöntötték a ballagó nyolcadi-
kosokat, valamint a jubiláns pedagóguso-
kat, illetve a kimagasló teljesítményt nyújtó 
diákokat.

Tizenhat ballagó nyolcadikos jár-
ta végig a toronyi Gazdag Gyula 
Általános Iskola tantermeit, hogy 
még egyszer és utoljára a helyszí-
nen idézzék fel az elmúlt nyolc év 
diákélményeit. Kezükben egy-egy 
vörös rózsával, vállukon az elma-
radhatatlan tarisznyával, egymás 
vállát fogva érkeztek aztán az is-
kola udvarára, ahol az intézmény 

vezetői, pedagógusai, a diáktársak 
és a rokonok várták őket.
A tanévzárón nem csak őket, ha-
nem a jubiláns és a kitüntetett pe-
dagógusokat, valamint a kimagasló 
tanulmányi és egyéb eredmények-
kel, köztük kulturális, közösségi és 
sportsikerekkel büszkélkedő diá-
kokat is köszöntötték.

Fülöp István, az iskola igazgató-
ja adta át az okleveleket, Kovács 
György polgármester pedig virág-
csokorral kedveskedett a kitünte-
tetteknek.

Az Aranypatak Kulturális Alapít-
vány által a 2000/2001-es tanév-
ben létrehozott, azóta minden esz-
tendőben átadott, „Az év diákja 
díjat” az idén Varga Virág kapta. 
Az „Akikre büszkék lehetünk” el-
nevezésű kitüntetést pedig a vég-
zős Bódi Dorina vehette át.

Burkon László

Ünnepet varázsoltak a szívekbe 
a toronyi óvodások

Elbúcsúztatták a nyolcadikosokat, 
köszöntötték a jubiláns pedagógusokat  

a tanévzárón

Egyre sikeresebb 
a toronyi 

íjász szakkör
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T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g Civil szervezetek és sport hírek

Két sportsikert is elértek a toronyi 
Gazdag Gyula Általános Iskoladi-
ákjai. Az intézmény atlétái és íjá-
szai büszkélkedhetnek újabb remek 
eredményekkel.
Az iskola atlétika csapatai a kis is-
kolák Debrecenben megrendezett 
diákolimpiáján vettek részt. A fiú 
svédváltó csapat bronzérmet nyert. 
A csapat tagjai: Andrási Regő, 
Gombás Bence, Karcsics Dávid, 
Dankovics Ádám.
A hárompróba csapat ugyanitt 8. 
helyezett lett, míg a leány váltó a 10. 
helyen végzett.
Kitűnően szerepeltek az íjászok a 
nyugat-dunántúli 3D regionális baj-
nokság második fordulóján, Écsen. 
A toronyi iskolából ketten verse-
nyeztek, Bódi Dorina és Bódi No-
émi. Mindketten első helyezettek 
lettek.

A “veteránok” mellett fiatalok is asztalhoz 
ültek március 30-án a toronyi művelődési 
házban a kilencedik alkalommal megrende-
zett, Gazdag Gyula egykori iskolaigazgató-
ról elnevezett sakk emlékversenyen.

Március 30-án rendezte meg a Torony 
KSK Sakk szakosztálya a Gazdag 
Gyula emlékversenyt. A hagyomá-
nyos, immár kilencedik alkalommal 
megrendezett sporteseménnyel em-
lékeznek minden évben a sportkör 
alapítójára, Gazdag Gyula tanár úrra.
A szervezők nagy örömére a “veterá-
nok” mellett több fiatal is nevezett az 
idei versenyre.

A végeredmény:

1. Szarka Tibor, Szombathely
2. Rátkai Imre, Vasszentmihály

A hatodik helyen fejezte be a 2018/2019-es bajnokságot a Torony 
KSK együttese a megyei labdarúgó bajnokság harmadosztályának 
tizenhat csapatos Szombathelyi csoportjában. Megnéztük, miről 
árulkodnak a számok, a statisztikai adatok.

A Torony a lejátszott 28 mérkőzésből tizenhatot nyert meg 
(57 százalék), mindössze egy döntetlent játszott és tizenegy 
alkalommal (39 százalék) vesztesen hagyta el a pályát. A 
megszerzett 49 pontjával csak 2 ponttal maradt le az 5. he-
lyezettől, viszont 5 ponttal előzte meg az utána következő 
csapatot.

A gárda hazai pályán kilencszer, idegenben hétszer szerez-
te meg a három pontot. Hazai környezetben ötször, ide-
genben pedig hatszor kapott ki. Mindezek azt mutatják, 
hogy nem volt nagy különbség az eredményekben aszerint, 
hogy hol játszott a csapat.
Ha a mérkőzések félidei eredményét vesszük alapul, akkor 
a Torony a harmadik helyen végzett volna. Kár, hogy a 
meccseket 90 percig játsszák…

Torony labdarúgói 79 alkalommal találtak be az ellenfél 
hálójába (2,8-es meccsátlag), 51 gólt kaptak, így a gólkü-
lönbség 28. A csapat a lőtt gólok számát tekintve ugyan-
csak a hatodik a góltabellán.
A legtöbb toronyi találatot ebben a bajnokságban Kalmár 
Szilárd szerezte, aki 21 alkalommal talált be, a gólok 26,5 
százalékát ő lőtte. Ezzel a csoport góllövő listáján a nyolca-

Veteránok és fiatalok együtt az idei 
Gazdag Gyula sakk emlékversenyen

3. András Ferenc, Szombathely
4. Marton Zoltán, Szombathely
5. Jenei László, Torony
6. Marton Dávid, Szombathely

Az emlékversenyt megtekintette Pal-
kó István, a Vas Megyei Sakk Szövet-
ség tiszteletbeli elnöke is.

Joó Imre

Sportsikerek a toronyi 
Gazdag Gyula 

Általános Iskolából

Torony KSK: a hatodik hely és ami mögötte van 

dik helyet foglalja el. A házi találati listán Horváth Tamás a 
második 13 góllal, míg a harmadik Dali Dominik 7 góllal 
jeleskedett.

A csapat 22-es keretébe a következő játékosok tartoztak 
(ABC sorrendben):
Albert András, Binger Ákos, Buday László, Dali Domi-
nik, Gergó Tamás, Görög Péter, Horák Ádám, Horváth 
Tamás, Kalmár Szilárd, Karcsics Ádám, Kertész Dániel, 
Kiss Attila, Kiss Gergő, Leidl Balázs, Nagy Balázs, Nyá-
ri Bálint, Németh Ádám, Pehm András, Siklósi Szabolcs, 
Szabó István, Takács Konrád, Toldi Péter. Edző: Gombás 
József.

A legidősebb játékos Gergó Tamás, 36 éves. Harminc év 
fölötti még Nagy Balázs, Siklósi Szabolcs és Toldi Péter is. 
A legfiatalabb csapattag Kiss Attila, mindössze 17 éves. 
Húsz év alatti nincs is több a keretben, a többiek tehát 20 
és 30 év közöttiek.

A legtöbb sárga lapot a bajnokság során Nagy Balázs 
kapta, szám szerint nyolcat. Görög Péter és Horák Ádám 
egyaránt 5-5 alkalommal sárgult be. Binger Ákos kétszer, 
Karcsics Ádám egyszer kapott piros lapot.
A bajnokságot egyébként a Bucsu csapata nyerte meg, a 
második a Kőszegfalva, a harmadik a Telekes lett. A Vas-
asszonyfát kizárták, a Rábahídvég végzett az utolsó helyen.

Burkon László
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T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g Civil szervezetek hírei

Nagy sikere volt az idén is májusban az 
Aranypatak Kulturális Alapítvány által, 
az iskola sportcsarnokában a szokásoknak 
megfelelően megtartott alapítványi délután-
nak. A rendezvény bevételét idén is az isko-
la tanulóinak támogatására fordítják.

A kulturális program főszereplői ez-
úttal is a toronyi Gazdag Gyula Ál-
talános Iskola művészeti és kulturális 
csoportjai voltak. Az iskolában hosz-
szú évek óta kiemelt szerepet kap a 
zenei nevelés, a hangszeres szólisták 
és az énekkar tagjai például számos 
községi rendezvényen közreműköd-
nek rendszeresen. Ugyanez elmond-
ható a színjátszókról is, akiket szintén 
gyakran láthat a közönség. Fontos fel-
adatként vállalja az intézmény a nép-
hagyományok őrzését is, a néptánco-
sok ennek szellemében igyekeznek 

Negyedik alkalommal rendezték meg a civil 
napot Toronyban. Ezúttal nem a sportpá-
lya, hanem a művelődési ház, illetve az in-
tézmény mögötti rendezvény- és játszótér volt 
a programok helyszíne.

Szó szerint felhőtlenül érezhette ma-
gát minden résztvevő, aki ott volt 
szombaton délután a negyedik alka-
lommal megrendezett civil napon. 
A fel-feltámadó szél időnként ugyan 
bezavart egyes versenyszámokba, de 
ettől még zavartalanul telt a délután.
A rend kedvéért felsoroljuk, mely civil 
szervezetek jeleskedtek a szervezés-
ben, a programok lebonyolításában, 
illetve a kulturális bemutatókon:
• Alpokalja Lovas Klub
• AJA-GUR Hagyományőrző Ifjúsági 
   Egyesület
• Aranypatak Asszonykórus Egyesület
• Aranypatak Kulturális Alapítvány
• Toronyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
• Torony Községi Sport Klub
• Toronyőr Kulturális Egyesület.

A legnagyobb érdeklődés – már csak 
a résztvevők számát tekintve is – a 
sportprogramok iránt mutatkozott.

Erő, ügyesség és technikai 
tudás – ezekben kellett jól 
teljesíteni a különböző ver-
senyszámokban.
A színpadon az Ungaresca 
Senior Táncegyüttes szó-
rakoztatta a közönséget, de 
fellépett a toronyi Arany-
patak Asszonykórus is. A 
gyerekek kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt, 
és akinek kedve volt hozzá, 
az íjászattal ismerkedhetett. 
A tűzoltók pedig oltási be-
mutatót tartottak.

Burkon László

Felhőtlen szórakozásban volt részük 
a civil nap résztvevőinek

elsajátítani a hagyományos tánckul-
túrát. Emellett egy ideje a társastánc 
oktatás is beépült az iskola minden-
napjaiba.
Mindezek ismeretében nem lehet 
csodálkozni azon, hogy a kulturá-
lis és művészeti csoportok akár egy 
egész estét betöltő műsorral is képe-
sek megajándékozni a közönséget. 

Így volt ez az alapítványi kulturális 
délutánon is, ahol a fellépők gyakran 
kaptak nagy tapsot a közönségtől. A 
bemutatók során közreműködött a to-
ronyi Aranypatak Asszonykórus, va-
lamint a Szent Vid Dobcsoport tagja-
ival kiegészült toronyi Fénylő Csillag 
Dobcsoport is.   Burkon László

Alapítványi délután az iskolában
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T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g 

• TANKOLJON OLCSÓBBAN MINŐSÉGET 
• GARANTÁLT, ADALÉKOLT ÜZEMANYAGOK 
• TÉLEN AKÁR -30 C°-IG BIZTOS HIDEGINDÍTÁS
• VÁSÁROLJON A SHOPBAN TÖRZSVÁSÁRLÓI PONTOKÉRT
• A HŰSÉGET JUTALMAZZUK (TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK) 

Nyitva: 
hétfőtől szombatig 6.00-20.00  
vasárnap 7.00-19.00 

CONCORDIA
A toronyiak itt tankolnak!

Egész évben várjuk házias ételeinkkel,
barátságos kiszolgálással.
Térjen be hozzánk!

Nyitva a hét minden napján 
10.00 - 21.00 

Asztalfoglalás: +36 94 352 264
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T o r o n y t ó l  a z  O n d ó d i  T o r o n y i g 

 2019. augusztus 18.

Torony Község 
hivatalos Facebook oldalán

Információ:
Polgármesteri Hivatal, Torony: 94/540-521

a művelődési ház mögötti 
rendezvénytéren

A belépés és a játékok használata ingyenes!

d
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Műsorvezető: Fazekas Gábor

TORONYI 
 KENYKENYeRünnep

08:00 Zenés ébresztő Avas Bendegúz tárogatóssal 
09:00 Barangolás Toronyban az ingyenes DOTTO kisvonattal
14:30 Fénylőcsillag Dobkör előadása
16:00 Soltis Lajos Színház:  A mindentlátó királylány 
  (interaktív mesejáték)

17:00 Savaria Táncsport Egyesület műsora
17:15 Spry Dance Team
17:30 Boglya Népzenei Együttes, valamint 
  Csollány Csaba és Csollányné Horváth Krisztina 
  (Fülöp Ferenc- és Vincze Ferenc-díjas néptáncpedagógusok)

17:45 Újkenyér áldása (Torony Község Önkormányzatának hivatalos ünnepsége)

  Ünnepi köszöntő:
  Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő

  Kovács György, Torony Község polgármestere

  „Díszpolgári Cím” és „Toronyért Díj” átadása
  Közreműködik a Toronyi Aranypatak Asszonykórus

18:45 Toronyi Aranypatak Asszonykórus előadása
19:00 Tombolasorsolás (a tombolaszelvényekből befolyt bevétel a toronyi óvoda fejlesztésére) 

21:00 Sztárvendég: Kökény Attila
22:00 Utcabál Standi Pityuval és Tomival 

Kísérő programok: 14:00 – 18:00 „toronyi civilek konyhája”, hagyományos kemencés
langallósütés, csillám tetoválás, arcfestés, légvár, körhinta, darts, foci.

A Toronyi Alpokalja Lovasklub közreműködésével lovagoltatás. X. századi 
íjászat és életmód-bemutató a toronyi AJA-GUR Hagyományőrző Ifjúsági 
Egyesülettel. MÍVESTÁR Népi Játszóház. 


