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FÜLÖP ISTVÁN INTÉZMÉNYVEZETŐ ÚR 

MONOGRÁFIA TORONY KÖZSÉG 600 ÉVES JUBILEUMÁRA című könyv alapján: 

KIADJA: TORONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

FELELŐS KIADÓ: JOÓ IMRE POLGÁRMESTER 

1956. július 7-én született Csehiben. Az általános iskolát helyben, illetve 

Csehimindszenten végezte, majd a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1974-ben. 

1975-1979 között a Szombathelyi Tanárképző Főiskola matematika-testnevelés 

szakán szerzett tanári oklevelet. Közben 1974-től a meggyeskovácsi általános 

iskolában dolgozott nevelőként, ahol matematikát, fizikát és testnevelést is tanított. 

Már ott bekapcsolódott a falu sportéletébe, mint szervező, sőt játszott a község 

labdarúgó csapatában is. Felesége, akivel 1978-ban kötött házasságot, szintén 

pedagógus, a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola tanára. ( Majd igazgató 

helyettes. – né) Ennek révén kerültek Szombathelyre. 

1980-ban került Toronyba. Ettől kezdve vett részt a község közösségi életében. 

Többek között segítségével szerveződtek az akkori tömegsport versenyek, melyeken 

több alkalommal, mint versenyző is szerepelt. Hamarosan a község labdarúgó 

csapatának lett a tagja. 1981-től 10 éven át az MHSZ Honvédelmi Klub titkára volt. 

Ezen időszakban a környező községek ifjúságának hazafias, honvédelmi nevelése volt 

a feladata. A klub akkor az egyik legjelentősebb szervezet volt, amely lehetőséget 

nyújtott a fiatalság szabad idejének hasznos eltöltésében. A honvédelmi és lövészeti 

versenyeken a megyei, de országos szinten is kiemelkedő sikereket értek el a toronyi 

fiatalok. Három fő országos bajnokságot is nyert. Munkáját már ekkor elismerték, 

hiszen 1987-ben kiváló társadalmi munkás kitüntetést kapott. 1988-ban a Honvédelmi 

Minisztériumtól az ifjúság körében végzett hazafias, honvédelmi nevelőmunkáért ezüst 

fokozatot vett át. Az iskolai sport területén is kiváló eredményeket ért el, és jelenleg is 

ér el a toronyi iskola. Ennek eredményeként 1989-ben az iskolai oktató-nevelő 

munkáért Művelődési miniszteri dicséretben részesült. 

Amikor megjelentek a számítógépek, azonnal érdeklődni kezdett a 

számítástechnika iránt. Először korrepetálásokon és szakkörön, majd fakultáció 

keretében foglalkozott a tanulókkal. Önképzéssel sajátította el a számítástechnika 

alapjait, majd 1990-1993 között elvégezte a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán a 

számítástechnika szakot. 
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1990-től 2001-ig az iskola szakszervezeti titkára volt, 1994-től beválasztották a 

városi bizottságba, ahol a városkörnyék képviseletével foglalkozott. 1998-ban az 

eddigi munka elismeréseként megkapta a magyar közoktatásért és szakszervezeti 

munkáért Eötvös József emlékérmet.1980-tól kisebb megszakításokkal az iskola részt 

vett a megyei futóiskola mozgalomban, amelynek keretében atlétikai versenyeken 

vettek részt nagyon szép sikerekkel. A sportban végzett munkájáért 2001 februárjában 

„Vas megye atlétikai sportjáért” díszplakettel tüntették ki, majd 2008-ban „Vas megye 

diáksportjáért” kitüntetést vett át kiváló munkájának elismeréséül. 

TOVÁBBI ÉRDEMEI – TÖBBEK KÖZÖTT: 

VAOL.HU 

2010. 11. 10. 

2021. 01. 29-i állapotnak megfelelően: 

Prófusz Péter 

„Toronyi iskola: Digitális segítség az oktatáshoz 

Jelentős felújítások történtek a toronyi iskolában: a digitális táblák felszerelése mellett 

az iskola épülete is megújult. 

A táblák elhelyezése után a pedagógusok számára továbbképzést is tartottak az 

interaktív eszközök használatáról. A táblák - kreatív, könnyen értelmezhető és 

megoldható feladataikkal – minden tantárgy oktatásához nagy segítséget nyújtanak. 

Az elsőtől a nyolcadik osztályos tanulókig minden évfolyam nagy örömmel használja 

őket – emeli ki Fülöp István igazgató. 

Az iskola vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a digitális táblák kezeléséhez minden 

pedagógus laptopot kapott, ami az eszközhasználat terén nagy könnyebbséget jelent. 

A tantermekben levő internet-hozzáféréssel ellátott számítógépek pedig a gyors 

információszerzést segítik elő. 

Eközben az iskola épülete is megújult, hiszen kilenc és fél millió forint 

összértékben valósították meg az intézmény homlokzati részének renoválását, a 

nyílászárók komplett cseréjét, valamint a vizesblokkok felújítását is. …” 

„… A harmadik fontos fejlesztés – a világítótestek cseréje – körülbelül egymillió 

forint értékben a helyi alapítvány és a szülői közösség segítségével valósulhat meg.” 

Pályája során folyamatosan képezte magát, bővítette szakmai, pedagógiai, 

módszertani és vezetői ismereteit. 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezetői szakvizsgát tett. 
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         A „JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” diákjaink lelkes felkészítője, segítője. 

TOVÁBBI ELISMERÉSEK: 

Így írt róla a helyi lap szerzője akkor, amikor Torony Község Önkormányzat 

képviselő-testülete 2015-ben, nagyrabecsülése és tisztelete jeléül, több évtizedes 

lelkiismeretes, áldozatos közösségi munkával teljesített szolgálataiért a Toronyi 

Kenyérünnepen elismerésben részesült. Toronyért Emlékplakett kitüntetést 

adományozott Igazgató Úrnak. 

„Nem toronyi születésű, de egy magára valamit adó közösségnek mindenképp 

kötelessége megadni az illő tiszteletet és odafigyelést a falu értékes, sikeres, 

erkölcsileg példát mutató tagjainak. A másik kötelessége, hogy példaképpé tegye őket 

a település többi tagja számára.” 

…  

„Az egyik legszebb hivatást választotta: Torony gyermekeinek, közösségi 

magjainak tanítója és nevelője lett.” 

… 

„Szinte megszámlálni is nehéz azoknak a gyermekeknek a számát, akik oktató-, 

nevelő-, tanári és iskolavezetői munkája során elhagyták a toronyi iskola padjait.” 

EGYIK TÁMOP-OS PÁLYÁZATUNK: ISMÉT A HELYI LAP CIKKE ALAPJÁN 

RÉSZLET 

Pályázat siker – „A Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola TÁMOP 3.1.4.C-

14/0640 számú  - „Innovatív iskolák fejlesztése 2” projekt keretében 12 000 000 Ft 

támogatást nyert. A projekt címe: Feljutunk a Torony tetejére. Támogatás mértéke: 

100%. A projekt várható befejezése: 2015. 10. 31. 

A támogatás terhére megvalósuló programok: 

- Informatika tantárgy tanításának fejlesztése: Informatika szakkör. 

- Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való bevezetése. 

- Idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi tábor témahét, kirándulás. 

- Tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek, sportnapok 

megrendezése. 
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- Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tevékenység 

megvalósítása - természet közeli sporttábor szervezése. 

- Hátrányos- és halmozottan hátrányos tanulók felzárkóztatása egyéni és 

csoportos fejlesztése, tematikák kidolgozása. 

- Egészséghét szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben. 

- Elsősegély tanfolyam. 

- Képzés. 

ÚJABB SIKEREK: 

Az Önkormányzat és a Tankerület jóvoltából új, korszerű tető került az iskola 

épületére. 

Új színfolt és lehetőség az íjászat, amit szakköri keretek között oktat iskolánk 

Rendszergazdája. 

IGAZGATÓ ÚR KUTATÓ MUNKÁJÁVAL, RIPORTOK KÉSZÍTÉSÉVEL, 

MUNKATÁRSAI FELADATAINAK MEGTERVEZÉSÉVEL, 

MEGSZERVEZÉSÉVEL JÁRULT HOZZÁ A NAGY HORDEREJŰ PROGRAM 

EGYIK SZERVEZŐJEKÉNT  ISKOLÁNK NÉVADÓ ÜNNEPSÉGÉNEK 

LEBONYOLÍTÁSÁHOZ. 

 

HAGYOMÁNY SZÜLETETT A TORONYI GAZDAG GYULA ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN  

VAS NÉPE  CIKKÉBŐL  RÉSZLETEK:  

HTTPS://WWW.VAOL.HU/CIVIL/GAZDAG-GYULA-NAPOK-A-TORONYI-ISKOLABAN-1836452/   

2021. 01. 29-I  ÁLLAPOTNAK  MEGFELELŐEN  

„2017.  05. 20. 07:17toronyi iskolában 

Civil Tudósítóinktól 

Torony - A toronyi iskola névadójára, a település első díszpolgárára emlékezve 

kulturális bemutatót tartottak csütörtökön délután az intézmény (község) 

sportcsarnokában a Gazdag Gyula-napok keretében. Pénteken német tanulmányi 

versennyel és labdarúgó tornával fejeződött be a rendezvénysorozat. 

Kilencvenhárom éve született, 2010-ben távozott el közülünk Gazdag Gyula, aki 

negyvenhat évet töltött a tanári pályán, ebből harminckilencet a toronyi iskolában. Erről 

Fülöp István, a toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola igazgatója emlékezett meg a 

csütörtökön délután megtartott kulturális bemutató megnyitóján. 

https://www.vaol.hu/civil/gazdag-gyula-napok-a-toronyi-iskolaban-1836452/
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Hozzátette: Gazdag Gyula tanított pontosságra, fegyelemre, mások iránti 

tiszteletre és az általa legfontosabbnak tartott dologra: a gyerekek szeretetére. A 

fényképek, a tablók, a megsárgult lapú füzetek mind-mind a tanítványokhoz, a község 

lakosságához való kötődését, szeretetét őrzik. 2000-ben Torony első díszpolgára lett. 

Nevét 2014 óta viseli a helyi általános iskola. Azóta minden évben emléknapokkal 

tisztelegnek előtte.” … 

Intézményvezetői tevékenysége során – a pályázati lehetőségeket kihasználva, 

a Fenntartóval együttműködve - sokat tesz az iskola infrastrukturális és szakmai 

fejlesztéséért. Az iskola környezetének szebbé tétele érdekében rendszeresen 

együttműködik az Önkormányzattal, az Aranypatak Kulturális Alapítvánnyal és a 

Szülők Közösségével. 

Fontos feladatának tartja az iskola digitális fejlesztését. Célja, hogy a pedagógusok az 

interaktív eszközök, digitális táblák alkalmazásával, módszertani ismereteik 

bővítésével segítséget nyújtsanak a tanulóknak a tananyag minél jobb elsajátításában. 

Hisz a technika fejlődésében, a megújulásban. Az éppen aktuális tartalmakkal 

megismerteti iskolánk tanulóit is. 

Tanárként, osztályfőnökként és intézményvezetőként is mindig felelősségteljes, 

céltudatos, lelkiismeretes munkát végez. Egész pályafutását áthatja a gyermekek, 

szülők és pedagógusok tisztelete. Munkája az iskolai élet minden területén 

meghatározó. 

Pedagógusi és intézményvezetői tevékenységét nagy szakértelemmel végzi. 

Munkájában elhivatott, az iskolavezetéssel és kollégáival demokratikusan 

együttműködve, példát mutatva valósítja meg az iskolai célokat. Tevékenységével irányt 

mutat, meghatározza az intézmény eredményes működését. 

Vezetése alatt az iskola alapvető feladatának tekintette a tanulók tudásának, 

képességeinek, egész személyiségének fejlesztését. Változatos tevékenységi 

formákkal biztosítanak lehetőséget a tanulók egyéni képességeinek 

kibontakoztatására. Irányításával kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, 

valamint a tanulási problémákkal küzdő tanulók felzárkóztatására, a sajátos nevelési 

igényű tanulók fejlesztésére, a lemaradó, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanulók 

segítésére. 
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Minden eszközt felhasználnak az esélyegyenlőség megteremtésére differenciált 

tanulásszervezéssel, pályázatokon, versenyeken való részvétellel. 

Szívügyének tekinti a tanulókban a hazaszeretet és a magyarságtudat 

kialakítását, erkölcsi moráljuk javítását, testi, lelki egészségük erősítését. 

Kollégáit a kimagasló eredmények megtartására ösztönzi. Számos programot, 

rendezvényt, tanulmányi-, művészeti és sportversenyt szerveznek tanulóik számára. 

Intézményvezetőként alapvető feladatának tekinti az iskola hagyományainak 

megőrzését, a korábbi eredmények megtartását és javítását. Az iskolai sport területén 

is kiváló eredményeket ért el a toronyi iskola. 

https://www.nyugat.hu/cikk/vas_megyei_kituntetesek_marcius_15_e_alkalmabol 

2021. 06. 22-i állapotnak megfelelően 

„Vas megyei kitüntetések március 15-e alkalmából 

 Nyugat.hu  2021. március 13. 07:02 

… 

„Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, 

eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági, kulturális és társadalmi 

fejlődéséért végzett tevékenység elismeréséül – március 15-e alkalmából – a Vas 

Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.04.) számú elnöki határozata alapján az alábbi 

személyek részesülnek kitüntetésben:” 

… 

„ • Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesül: 

Fülöp István, a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola intézményvezetője 

…” 

 

 

https://www.nyugat.hu/cikk/vas_megyei_kituntetesek_marcius_15_e_alkalmabol
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Fülöp István Intézményvezető Úr 47 évi pedagógus életpályáját befejezve a 

tanév végén nyugállományba vonul. Szakmai és emberi kvalitásai, több évtizedes 

gyermekszeretettel és elhivatottsággal végzett pedagógusmunkája, magas színvonalú 

intézményvezetői tevékenysége, továbbá Torony község érdekében kifejtett 

tevékenysége alapján „Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben 

részesült. 

 

 

 

http://torony.hu/ 

2021. 06. 24-i állapotnak megfelelően 

http://torony.hu/
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„Önálló identitás, erős közösség 

Hétvégén rendezték meg a Gazdag Gyula Általános Iskola tanévzáró 

ünnepségét, amelyen elbúcsúztatták az intézmény vezetőjét, Fülöp István 

igazgatót. Az eseményen részt vett Hende Csaba, országgyűlési képviselő, 

Fodor István, tankerületi igazgató és Kovács György, Torony község 

polgármestere. 

Az ünneplő közösséget a leköszönő igazgató, Fülöp István köszöntötte. 

Beszédében elmondta, rendkívül nehéz év van az oktatás minden szereplője mögött. 

A pandémia okozta nehézségeket azonban tanárok és diákok egyaránt kiválóan 

legyőzték. Büszkén hivatkozott a legjobb képességű növendékekre és elismerően 

szólt a kiemelkedő munkát végzett pedagógusokról. A digitális oktatás új feladatok elé 

állította a szülőket, köszönetet mondott kitartó segítségükért. Elmondta, tizenhét kitűnő 

bizonyítvánnyal büszkélkedhet az iskola. Évértékelőjében kiemelte, ebben a tanévben 

az ötödik évfolyam lett a legjobb minden mutató szerint. Az igazgató a legjobb diákokat 

jutalmazta, majd elismerően szólt a pedagógusok munkájáról. Megemlékeztek arról, 

hogy az intézmény egykori oktatója Nagy Ernőné nemrég vehette át rubindiplomáját. 

Köszöntötték Bakóné Kovács Klárát, aki vasdiplomát kapott a közelmúltban. Bíróné 

Szűcs Éva miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. 

Hende Csaba kiemelte, nehéz év van mögöttünk, a járvány mindenkit próbára 

tett. Kiemelte: köszönettel tartozunk a szülőknek és Torony község vezetőinek, hiszen 

példamutatóan nyújtanak anyagi támogatást az iskolának. Fontos, hogy a közel 

százharminc tanuló toronyi identitása megerősödjék, életre szóló barátságok 

köttessenek. 

Az évzárón elbúcsúztatták Fülöp Istvánt, aki 1980-tól tanít az intézményben. 

Negyvenegy éves szolgálatát köszönte meg a képviselő, hangsúlyozta: az igazgató a 

hűség és az elkötelezettség példáját hagyta örökül. 

Fodor István tankerületi igazgató kiemelte nagyszerű dolog, hogy egy megyei 

jogú város tőszomszédságában egy községi iskola ilyen erősen fenn tud tartani egy 

iskolát, a toronyiak önálló identitással, közösségi összetartással megerősítették és 

megtartották intézményüket. A tankerületi vezető miniszteri elismerő oklevéllel 

jutalmazta az igazgató munkáját. 
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Kovács György, a község polgármestere személyes hangú laudációban méltatta 

az igazgató munkásságát, majd bejelentette: Torony község nevében a Torony 

Község Díszpolgára címet adományozza Fülöp István leköszönő igazgatónak. 

 

 

A rendezvényen elballagott a nyolcadik osztály, a kisebbek énekkel, verssel 

tették színesebbé az ünnepséget.” 

Varga Károlyné a jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató 

munkájáért Elismerő oklevélben részesült. 
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NAGY ERNŐNÉ – ELLA NÉNI átveszi RUBIN DIPLOMÁJÁT INTÉZMÉNYVEZETŐ 

ÚRTÓL 
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Intézményvezető Úr 2021. június 23-án kiemelkedő szakmai tevékenysége 

elismeréseként újabb miniszteri kitüntetést vett át, valamint a Szombathelyi Tankerület 

plakettjét, amelyet Fodor István Úr, a Tankerület igazgatója adott át. 

 

 

Torony, 2021. június 25-én 

Összeállította: dr. Nárai Józsefné – intézményvezető helyettes 

Szerkesztette: Talpas Gy. Csaba 


