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A gyerekek a templom előtt gyülekez-

tek. Itt szokták bevárni egymást, aztán 

közösen indultak tovább a toronyi 

iskolába.  

A keddi nap elég rázós volt, földrajzra 

például térképet kellett kivágni kar-

tonpapírból. - Mit izgultok, úgysem 

lesz ma tanítás! - mondta Jóska, aki 

azzal büszkélkedhetett, hogy rendsze-

resen hallgatta családja a néprádiót. 

Bár édesanyja a lelkére kötötte, hogy 

fogadjon szót és ne beszéljen senkinek 

arról, amit hallott, legjobb cimborái-

nak mégiscsak újságolni kezdte: Teg-

nap Budapesten vörös zászlókat 

égettek, aztán Sztálin szobrát is ledön-

tötték a Dózsa György úton.  

- Előre! - köszöntötték a tanulók Géza 

bácsinak, aki az út másik oldalán 

kerekezett velük szembe. - Menjetek a 

legelőre! - dünnyögte a férfi, aki már 

többet tudott a poroszkáló gyerekek-

nél. 

Sé határában az összeállogatott kuko-

ricaszár kupacai közt orosz katonák 

tanyáztak, egy tank csöve kémlelte az 

utat. 

A rádióban rendületlenül szólt a 

Himnusz, valamint hazafias dalokat 

ismételgettek. 

Az iskolában 24-én valóban nem volt 

tanítás. A szülők inkább hazavitték 

csemetéiket. A belügyminiszter kijárá-

si tilalmat rendelt el, a kormány pedig 

rendeletet adott ki a statárium beveze-

téséről. 

November 1-jén 10 órakor országszer-

te megszólaltak a harangok, az abla-

kokban gyertyák gyúltak. Sokaknak 

szólt most először ez a zene, lobogtak 

a fények. 

Jóskáék istállójában ekkor már idege-

nek találtak szállást: szülők és gyere-

kek. Tejet kértek. - Meghálálják, ha 

kijutnak - mondták. A tömegáramlás 

során 150 000 ember hagyta el az 

országot. Rendülten, rendületlenül. 

Józsefék iskolájában német nyelvet 

tanítottak az első félév hátralévő 

részében. Az orosz nyelvi könyveket 

elfújta a szél. Elégették őket az udva-

ron.  

 
 

  
„Ha jó a tábornok, jól szolgálnak a 

katonák is.” 

kínai közmondás 

 

Őket választottuk 
 

Az október 18-i önkormányzati vá-

lasztás alapján Sé Község Önkor-

mányzatának tagjai lesznek: Janzsó 

László polgármester, Horváth Balázs, 

Dr. Jakab Zsolt, Kecskés István, 

Magyar Károly, Poór Sarolta, Sörös 

István, Viszkedné Gyürüs Mária 

képviselők.  

Az alábbiakban a testület tagjainak be-

mutatkozását olvashatják. 

 

Janzsó László 
 

Magamról, az önkormányzatról, a jö-

vőről "régi" és "új" séieknek. 

45 éves tősgyökeres séi vagyok. A szü-

lői házban élek feleségemmel és ne-

gyedik évfolyamos középiskolás fiam-

mal. 

Jó érzéssel gondolok a séi iskolában 

töltött kisiskolás évekre, kellemesek a 

toronyi felső tagozatos iskolához fűző-

dő emlékeim is. A Szombathelyi Gép-

ipari Technikumban érettségiztem 

1972-ben. Ezután különböző műszaki 

beosztásokban dolgoztam két szombat-

helyi vasipari üzemben. Jelenleg a 

Puskás Tivadar Szakképző Iskolában 

vagyok szakoktató fémipari területen. 

Időközben a munka mellett tanulva 

technikatanári diplomát szereztem. 

Amióta 1973-ban barátaimmal hosszú 

szünet után újraszerveztük a séi sport-

kört - ami sajnos 1983-ban megszűnt - 

nem tudok szabadulni a közéleti 

tevékenységtől. Valószínű, hogy any-

nyira nem is akarok? 1980-tól tanács-

tag voltam a toronyi közös tanácsban. 

1990-ben az önkormányzati választá-

sokon 4 jelölt közül választottak meg 

polgármesternek. Ekkor élve a lehető-

séggel községünk levált Toronytól, 

mint székhelyközségtől. Ez a válás a 

későbbi fejlődés meghatározója volt. 

Az elmúlt 8 év eredményei azt hiszem, 

önmagukért beszélnek: ravatalozó épí-

tése, víz és villany vezetése a temető-

höz, a gázhálózat kiépítése, belvízel-

vezetés több utcában, lakótelkek létesí-

tése, a faluház első felének átadása; a 

lakosság száma 640-ről 960-ra emel-

kedett, közösségi rendezvényeket tar-

tottunk, szervezetek alakultak... 

A következő időszak feladatait még 

hosszabban lehet sorolni. Meg akarjuk 

valósítani a csatornahálózat kiépítését, 

a faluház második egységének felépí-

tését, kerékpárutat tervezünk a faluban 

és a falutól Szombathelyig.  A szemét-

telep megszüntetése, az új lakótelepnél 

a buszvárók megépítése, az utak, jár-

dák felújítása további feladatainkat je-

lentik. A szervezettebb sportélet egyik 

feltétele a sportöltöző megépítése. 

Szeretnénk, ha minél hamarabb meg 

tudnánk közelíteni egy tőlünk 6-7 km-

re lévő "európai" falu infrastrukturális 

állapotát, emellett megteremtve és 

megőrizve saját arculatunkat. 

Mindehhez sok-sok munkára és sok-

sok pénzre van szükség, amit pályáza-

tokból, költségvetési támogatásból és 

helyi bevételekből, iparűzési adóból, 

lakótelkek értékesítéséből szándéko-

zunk előteremteni. 

Terveink megvalósításához rendkívül 

fontos az Önök bizalma, amit most 

megelőlegeztek nekünk. Kérjük, ja-

vaslataikkal vagy bármilyen más mó-

don segítsék továbbra is munkánkat!    

 

Horváth Balázs 
 

1949-ben születtem Szombathelyen. 

Gépésztechnikusi oklevelet, majd 

autógépész üzemmérnöki diplomát 

szereztem. Feleségem, Lehel Anikó a 

Vas Megyei Önkormányzat nemzetkö-

zi referense. 

15 évvel ezelőtt költöztünk Sébe két 

gyermekünkkel, ahol azóta is boldo-

gan élünk. András hajógépész üzem-

mérnök, Budapesten vállalkozó. Mó-

nika végzős hallgató a Veszprémi 

Egyetemen. 

Sében BIGA Kft. néven vállalkozást 

alapítottam, amelyben speciális után-

futókat, szállítójárműveket tervezek és 

gyártok. 

Olyan falut szeretnék, amely falusias 

jellegét megtartva a lehető legjobb 

életfeltételeket biztosítja az itt élők-

nek. 

 

Dr. Jakab Zsolt 
 



32 éves vagyok, nős, három kislány 

édesapja. 1990-ben végeztem az Or-

vostudományi Egyetemen. Belgyó-

gyász és gasztroenterológus szakvizs-

gával rendelkezem. 

1996 nyarán költöztünk Sébe. 

Képviselőként azt szeretném, ha minél 

hamarabb megvalósulna a csatornázás 

és ha még egy buszmegálló létesülne a 

faluban. 

 

Kecskés István 
 

40 éves tősgyökeres séi vagyok, két 

gyermek édesapja. Iskolai végzettsé-

gem: gépipari technikum. 

Kezdettől fogva igyekszem szolgálni a 

falu érdekeit az Séi Önkormányzati 

Képviselő-testületben. 

1990 óta lakhelyünk komoly fejlődé-

sen ment keresztül. A harmadik cik-

lusra a célkitűzéseim a következők: 1. 

szennyvízcsatorna kiépítése, 2. a sze-

métlerakás problémájának megoldása, 

3. a faluház építésének befejezése, 4. 

környezetünk rendbetétele (utak, ár-

kok, sporttelep), 5. kulturális és sport-

programok (hagyományőrzés), 6. vál-

lalkozásbarát politizálás. 

 

Magyar Károly 
 

38 éves vagyok, nős, két gyermek ap-

ja. Feleségem, Várallai Lívia pedagó-

gus. Autószerelő kisiparos vagyok, 

vállalkozásomat 1989 óta Sében mű-

ködtetem. Jelenleg Ausztriában dolgo-

zom ingázóként. Tősgyökeres séi va-

gyok, bár közben néhány évig Szom-

bathelyen éltem családommal. Szívem 

mélyén akkor is séi maradtam, így 

amikor lehetőségem volt rá, visszaköl-

töztünk. Ezt soha nem bántam meg, 

gyermekeim is nagyszerűen beillesz-

kedtek a falu gyermekközösségébe.  

Elsősorban a vállalkozók és a gyerme-

kek gondjait, bajait tapasztalom, így 

főleg az ő érdekeiket képviselhetem 

hatékonyan. 

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizal-

mukkal és képviselhetem választóim 

érdekeit. 

 

Poór Sarolta 
 

Először is  szeretném mindazok bizal-

mát megköszönni, akik rám szavaz-

tak. Itt élek a faluban, mindig is séi 

lakos voltam. Szombathelyen dolgo-

zom a Rum és Vidéke Takarékszövet-

kezet Fő téri kirendeltségén. 

1990 óta vagyok a helyi képviselő-

testület tagja. Az elkövetkezendő 4 

évben szeretném, ha községünk tovább 

fejlődne és szépülne. Legfontosabb fel-

adatok közé sorolom a csatornázást, az 

utak felújítását, a kerékpárút kiépítését 

Sé és Szombathely között, a közbiz-

tonság megőrzését, a faluház második 

ütemének elkészítését, valamint a sta-

bil gazdasági helyzet megőrzését. 

 

Sörös István 

 

Viszkedné Gyürüs Mária 
 

12 éve lakom Sében. Mivel férjem és 

szülei régi séiek, ezért itt építettünk 

magunknak családi házat a Rajki utcá-

ban. Gyermekünk, Tamás 10 éves. 

Képviselői munkám során arra törek-

szem, hogy az itt lakó, ideköltöző 

emberek tiszta, rendezett környezetben 

igazi otthont teremthessenek maguk-

nak. A város közelsége miatt őrizzük 

meg a falu hangulatát, jellegét és ha-

gyományait! Mindig szívesen veszem a 

lakosság kéréseit, javaslatait, hogy 

lakóhelyünket szebbé, életünket szí-

nesebbé varázsoljuk. 

Szeretném megköszönni a választó-

polgárok megtisztelő bizalmát. 

 
 

Új buszjárat? 

 

Az év elején tartott falugyűlésen 

vetődött fel, hogy a reggeli órákban 

lehetne 8 óra után is buszjárat Szom-

bathelyről, illetve be a városba. 

A Volán Rt. tudna járművet biztosíta-

ni ebben az időszakban. A javaslat 

szerint 8.30-kor jönne busz a városból 

és 9.00-kor indulna vissza. 

Az első három hónapban az önkor-

mányzat fizetné a járat fenntartásának 

költségeit. Ha megfelelő számú utazó 

venné igénybe a jelzett időben ezt a 

szolgáltatást, a Vasi Volán Rt. magára 

vállalná ezeket a költségeket. 

A busz Toronyban fordulna meg, mert 

itt van alkalmas forduló a busz számá-

ra. 

Az önkormányzat igényfelmérést vé-

gez. Ha támogatja Ön is a járat indítá-

sát, jelezze nekünk! Javaslatát, véle-

ményét, igényét írja le! Kérjük, levelét 

dobja be a Polgármesteri Hivatal előtti 

kék postaládánkba!    

 
A falunapot támogatták 

 

Általános Iskola, Vassurány 

Antal György autószerelő 

Antal Miklós Nyugat-Platán BT, fatelep 

Aranypatak Vadásztársaság 

Aranykör Klub gulyásfőzés, vendéglátás 

Asbóth Istvánné fodrászat, kozmetika 

Balikó Lajos cukrászda 

Bartos Dénes galambtenyésztő 

Beke Tibor cserépkályhás 

Béldiné Weber Katalin Weber Ker. 

Kft. 

De Rivó Miklós 

Fichtacher Károly 

Garger Imre Raszter -Alp Kft. 

Györe László Sé-KONF-TEX textil-

kereskedés 

Györke Károly Vasi Séfa Kereskedelmi 

Kft. 

Hauser Tibor 

Horváth Balázs Biga Kft. 

Horváth Hajnalka varroda  

Horváth Istvánné mezőgazdasági 

vállalkozó 

Horváth Lászlóné itallerakat 

Janzsó László 

Jegyzőklub 

Kecskésné Jámbor Éva Zöldség-

gyümölcs kereskedés 

Kecskésné Kovács Judit virágüzlet  

Kiss Tibor Kvalitás Bádogos Szerelő és 

Szakipari Szövetkezet 

Konti Zoltán asztalos 

KRÉ-MI Építőanyag Nagykereskedés 

Kutai Zoltán 

MAHAGA Söröző 

Matecsik Mercedes fényképészmester 

Máté Lászlóné Flóra Takarító 

Szolgáltató Vállalkozás 

Mc Donald's Étterem 

Mittli Ödön 

Műker Szövetkezet 

Németh Teherautószervíz Kft. 

Országos Mentőszolgálat Vas Megyei 

Szervezete 

OTP BANK Rt. 

Packard Elecktrik 

Pap Béláné Kati presszó 

Pék Zoltán Garázs Autósbolt 

Philips Monitoripar 

Polgári Védelem Megyei Szervezete 

Pölhös István virágüzlet 

Reiner János víz-, gáz-, fűtésszerelő 

Savaria Tourist 

Séi Anzo Kft. 

Séi Baráti Kör programszervezés 

dr. Solti Ferenc fogszakorvos 

Súri András díszállat nagykereskedő 

Súriné Takács Katalin kutyakozmetika 

Sütő- és Édesipari Kft. 

Szabó Ákos zene 

Szenteleki Tibor Réka eszpresszó 

Szombathely Város Tűzoltó 

Parancsnoksága 



Szombathelyi Tejipari Rt. 

Szőke Jánosné Mikro Market 

Tóthné Babós Éva Mini ABC 

Török Zsolt Delicatesse 

Varjú Gyula 3 danos karatemester 

Vörös Dominó Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

Wittinger András FÉGTHERM Partner 

Kft. 

Závár István lovasiskola, Torony 

Zsófi néni Bécsből 

 

Csonka Ernő Sében 

 

Csonka Ernő a "vasi táj festője". Egy-

egy fasor, ligetes pagony, hideg po-

csolya, csendesen folydogáló patakot 

rejtő lombok, áthidaló bürü, útforduló 

mögött felkéklő szelíd hegyvonulat, 

völgyben összebújó házak látvány 

köszön ránk a képeit szemlélve. 

A művész képzőművészeti tevékeny-

ségét gyermekkorában kezdte. 1933-

ban egy országos tehetségkutató kiállí-

táson már első díjat nyert. Ez megha-

tározta későbbi életét. Első és egyetlen 

mestere Radnai Dezső volt. 1948 óta 

kiállító művész. Kedvenc témája a 

környezet és a természet. Legszíveseb-

ben tájat fest. Alkalmazott technikája 

az akvarell és az olaj. A pannon táj 

egyik legbrilliánsabb akvarellistája.  

Realista művész, vállalja a megörökí-

tő, az elmúlót átmentő szerepét. Séi 

öregmajor című képén a Szünöse-

patak mellett egykor létezett daráló 

épületét mutatja be. Biztos kompozí-

cióban fogja össze a központi motívu-

mot, táji elemeket, színtömegeket és a 

gondolatot. 

A közönség mindenkor megérezheti a 

művészetében rejlő élmény melegét, az 

alkotó lélek emelkedettségét és azt az 

erőt, amely a szülőföld, a simogató 

vasi táj, a természet szeretetére ösztö-

nöz. 

 

Csonka Ernő festőművész Hazai föld 

című kiállítását október 23-án 15 órai 

kezdettel Janzsó László polgármester 

nyitja meg. A kiállítás november 14-ig 

tekinthető meg a Faluházban hétfőtől 

csütörtökig 15.00 órától 17.00 óráig. 

 

 

Nem az a fontos,... 
 

Albert Dezső táncdalénekes-

zongorista önálló zenés nosztalgiamű-

során világslágerek és magyar sláge-

rek szólalnak meg a művész tolmácso-

lásában. A zenés est időpontja: októ-

ber 24. szombat, 19.00 óra. A faluházi 

belépés ingyenes! 

A rendezők büféről és tánchelyről is 

gondoskodnak.  

 

A műsoros est támogatói: 

Dentitio Fogászati Kft. 

Kecskésné Jámbor Éva: Zöldség-

gyümölcs kereskedés 

Szath-Elit Antennaszaküzlet, 

klímatechnika 

 

 

S a k k e d z é s e k  

 

Sé sakkcsapata az idei bajnokságban is 

indult. Az edző és szervező Zsom-bori 

Viktor szeretné, ha a csapat újabb 

játékosokkal bővülne. Sikereket csak 

minőségi munkával lehet elérni, ezért 

heti rendszerességgel tervezik az 

edzéseket az új faluházban. Az 

edzések ideje: október 29-től kezdve 

csütörtökönként 16.00 órától 19.00 

óráig. A jelentkezőket korhatár nélkül 

várják. 

Megfelelő létszám esetén Horváth 

János a Haladás VSE oktatója elméle-

ti foglalkozásokat tart.  

 
 

Apróhirdetés: Dr. Elek Marianna 

rendel a Szombathely, Kiskar utcai 

gyermekrendelőben. Rendelési idő: 

délelőtt 10-től 12 óráig, valamint 

hétfőn, szerdán és páratlan pénteken 

16-tól 18 óráig. Csecsemőtanácsadás: 

szerdán 14.00-15.30-ig. 

Lakás: Sé, Gábor Áron u. 5.  

Tel.: 352-445 

 

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató 

1998. október 23. Megjelent 300 példányban 

Szerkesztő: Sörös István 

Felelős kiadó: Janzsó László polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


