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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Hulladéksziget 

 

Elkészült a faluban az a két hulladéksziget, 

amelyet az önkormányzat pályázati 

pénzből valósított meg. Az egyik lerakót a 

Rajki utca – Berzsenyi Dániel utca 

kereszteződésénél építtettük ki, a másikat 

pedig a Petőfi Sándor utcában, az Arany-

patak felé vezető út elején helyeztettük el. 

Megkérjük a lakosságot, hogy a hulladékot 

anyaga szerint a megfelelő konténerbe 

tegye. A hulladékszigeteken 1db 

papírgyűjtő-, 1db üveggyűjtő- és 2db 

műanyaggyűjtő-konténert találnak. A 

flakonokat tejesen kiürítve, összenyomva 

tegyük a konténerbe!  

A hullagyűjtőket a fentieknek megfelelően 

használjuk és vigyázzunk a szigetek 

tisztaságára. 

 

Égetés, füstölés 

 

Ismételten sok probléma adódott az 

égetések és füstölések miatt. Kérjük a 

lakosságot, hogy az ágak és nyesedékek 

meggyújtását hétfőn és pénteken a délelőtti 

és kora délutáni órákban tegyék.  

Az önkormányzat megkereste a 

Városgazdálkodási Kft-t a szerves hulladék 

elszállításával kapcsolatban, mivel 

hallottuk, hogy vannak olyan területek, 

ahol a cégek zsákokat adnának az 

önkormányzatnak ill. az egyéneknek és így 

a falombot, fűnyírási nyesedéket a szemét 

szállításkor a zsák árába foglalt díjért 

elszállítanák. Sajnos a szombathelyi 

Városgazdálkodás területén ez még nem 

működik. 

Kulturális szolgáltatás 

 

A Polgármesteri Hivatalban elhelyezett 

községi könyvtár a jövőben szerdai 

napokon 15.30 – 18.30 között lesz nyitva. 

A könyvtár és az internet használata 

ingyenes, beiratkozási díj nincs. A 

könytárosi teendőket Pezenhófer György 

látja el. 

 

Útfejlesztés 

 

Az Önkormányzat részint önerőből részint 

a közelmúltban pályázat útján elnyert 

támogatásból felújította a temetőhöz 

vezető utat és a ravatalozó előtti teret is.   

 

KIK DOLGOZNAK SÉBEN? 

 

Ismerjük meg őket is! 

 

2004-ben elindítottunk egy sorozatot „Kik 

élnek Sében? Ismerjük meg egymást!” 

címmel. Ugyanakkor szükségét éreztük 

olyan személyiségek bemutatásának is, 

akik nem itt élnek ugyan, de itt dolgoznak, 

Sében találták meg hivatásukat. Gaál 

Sándor, a séi Szent Kereszt templom 

plébánosa után most Wiktoráné Németh 

Klárát mutatjuk be. 

 

Wiktoráné Németh Klára, a falu 

jegyzője 

 

Csinos, okos és szőke, - egyetlen nőben 

ritkán található meg együtt ez a három 

tulajdonság, de Klárira mindez jellemző. 

Hogyan lesz egy szombathelyi lányból 

olyan ingázó, aki városból jár naponta 

2005. november 23. 

14. 
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falura, és a faluért végzett munkában 

találja meg hivatását? 

A sors útjai néha meglepő kanyarokat 

tesznek, az ősök gyökereihez váratlanul 

visszatérnek a kései utódok. Klári 

dédnagyapjának Sében volt kocsmája. A 

kocsma ott volt, ahol ma Tóth Dezsőék 

háza áll. A dédszülők – apai ágon- Sében 

vannak eltemetve. 

Klári már az oladi kastélyban nőtt fel, 

mivel édesapja a Tangazdaság 

főkönyvelője volt, így ott laktak. 

Lánykorában elképzelhetetlennek tartotta, 

hogy irodai munkát végezzen, mégis 

érettségi után gyakornokként 

Gencsapátiban a Tanácson kezdett el 

dolgozni. A Tanácsakadémiára való 

bekerüléshez ugyanis két év előzetes 

gyakorlat kellett. Akkor ezt két év nappali 

képzés követte. Klári utolsó félévi 

tanulmányi ideje alatt jött létre Budapesten 

az Államigazgatási Főiskola, így 

tanulmányait ott folytatta, a diplomáját már 

munka mellett szerezte meg. Életútjának 

állomásain város környéki falvakban 

dolgozott: 

Gencsapáti: két évig gyakornok 

Ják: igazgatási főelőadó 

Táplánszentkereszt: vb titkár 1979-től 

Sé: jegyző 15 éve. 

Férjét Táplánszentkereszten ismerte meg, 

aki köztisztviselőként dolgozik a Vas 

Megyei Munkaügyi Központnál. Lánya 

közgazdászként idén végzett a Soproni 

Egyetemen és Budapesten kezdett el 

dolgozni. 

 

1990 a rendszerváltás éve, nagy változások 

mennek végbe a közigazgatásban. Sében 

ekkor jön létre az önkormányzat. Nagy 

szakmai kihívás a nulláról indulni, de Klári 

vállalja a kihívást és gyakorlata, 

közigazgatási tapasztalatai átsegítik az 

alakuló hivatalt a kezdeti nehézségeken és 

a falu hasznára válnak. Csupán két hét 

munkaviszony hiányzott Klárinak ahhoz, 

hogy a 15 éve egy helyen dolgozó jegyzők 

között őt is kitüntesse a Közigazgatási 

Hivatal. Sajátos és nehéz a kistelepülések 

jegyzőinek munkája. Nem támaszkod-

hatnak olyan nagy szakapparátusra, mint a 

városi jegyzők. Viszont sokkal 

közvetlenebb a kapcsolatuk a település 

lakóival. 

Nehezíti a munkát a nagy mennyiségű 

jogszabályváltozás, melyet kevés 

végrehajtási rendelet követ. Elég erre 

egyetlen példát mondani: 37 módosítása 

van már az 1993 óta hatályban lévő 

szociális törvénynek. Ezeket a 

módosításokat mind figyelembe kell venni 

és helyi rendeletalkotásokkal lekövetni., ez 

nagy figyelmet igényel egy olyan érzékeny 

területen, mint a szociális szféra. A jegyző 

feladat- és hatásköre több ezer, az ügyek 

különböző sűrűséggel fordulnak elő. 

 

Mi is a falu jegyzőjének feladata? Ennek a 

megválaszolásához segítségül hívom a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

65. törvényt. 

A jegyző vezeti a képviselő testület 

hivatalát, gondoskodik az önkormányzat 

működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. Hatáskörébe tartozó ügyekben 

szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal 

köztisztviselői tekintetében. Döntésre 

előkészíti a polgármester hatáskörébe 

tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt 

azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a 

polgármester ad át. Tanácskozási joggal 

részt vesz a képviselő testület és a 

bizottságok ülésén, dönt a hatáskörébe 

utaló ügyekben. Köteles jelezni, ha 

jogszabálysértést észlel… 

Wiktoráné Németh Klára Sébe kerülve 

hamar otthon érezte magát, és ezt a 

fogadtatás is elősegítette. A mindig 

elegáns, korrekt módon és választékosan 

fogalmazó jegyző asszony akkor érezte 

igazán, hogy mennyire szeretik, amikor Sé 

és Szombathely között autóbalesetet 

szenvedett és sokáig beteg volt. Könnyes 

lesz a tekintete, amikor arról beszél, hogy 

mennyire együtt éreztek vele a község 

lakói, és hogyan várták vissza. 

Munkáját nem csak a faluban, hanem 

megyeszerte és országosan is elismerik. A 

„címzetes főjegyző” címet a 
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miniszterelnök adományozta neki a 

belügyminiszter javaslatára a megyei 

közigazgatási hivatal felterjesztése alapján 

2002-ben. Elsők között kapta meg az 

országban ezt a kitüntető címet több mint 

10 éven át kiválóan végzett jegyzői 

munkája elismeréseként. Szerényen 

elhárítja a dicséretet és azt mondja, hogy 

ebben az elismerésben a képviselő testület, 

a polgármester és a hivatal köztisztviselői 

és mind benne vannak, hiszen nélkülük 

nem lehet eredményeket felmutatni. A 

címzetes főjegyző címet eddig országosan 

kb. 90-100 jegyző kapta meg. Bár 3600 

önkormányzat van, nincsen mindenütt 

hivatal és jegyző, vannak körjegyzőségek 

is.  

A rendszerváltás után a megyében dolgozó 

jegyzők „Jegyzőklub”-ot hoztak létre, 

ennek a szakmai szervezetnek Klári több 

mit tíz éve titkára. Ugyanakkor alapító 

tagja a Jegyzők Országos Szövetségének, 

melyet 1994-ben nyolc másik jegyzővel 

alapított a Községi Jegyzők Országos 

Szervezete mintájára (1874-1948 között 

működött) annak jogutódaként. Ez a 

szakmai és érdekképviseleti szövetség 

gyorsan vált országos szervezetté, vas 

megyéből 25 tagja van. Klári szeptember 

óta az országos elnökség tagja, ebben 

egyedüli a községi érdekképviselet terén. 

Sokan ismerték meg településünk nevét 

általa. Szakmai munkája még 

felterjesztések véleményezésére, pályázati 

lehetőségek kutatására is kiterjed.  

A közigazgatás változásért kiállt. A 

lakosság ügyfélként gyakran találkozik a 

közigazgatással, ezért azt hisszük, hogy 

ismerjük. Holott ez egy tudomány, ezért az 

szükséges, hogy hosszabb távra szakértők, 

közigazgatási tapasztalatokkal rendelkezők 

döntsenek. Érződik, hogy időnként úgy 

hoznak rendeleteket, hogy nem nézik 

végrehajtható-e? A nehezen megoldható 

állami feladatokat – mint az oktatás, 

egészségügy – az önkormányzatok 

nyakába varrják, boldoguljanak ahogy 

tudnak. Ugyanakkor a hatósági munka a 

jogszabályi változások miatt túlszabályo-

zottá vált.  

Amikor Wiktoráné Németh Klára 

jegyzőkent 1990-ben Sében elkezdett 

dolgozni, akkor a falunak 663 lakosa volt, 

ma 1330, és a település arculata is 

rengeteget változott. Bízunk abban, hogy 

Janzsó László polgármester úrral a Séi 

Telegráfban írni fognak arról, hogy a 

rendszerváltás óta eltelt 15 év milyen 

változásokat hozott a falu életében 

(ravatalozó, buszváró, csatornázás, Faluház 

I. ütem építése, pályázatok útján 

támogatások elnyerése…).  

Apropo, Faluház! A Közkincs Program 

keretében sikeres volt a pályázat és a 

Faluház II. ütemének építésére 19, 8 millió 

Ft kamatmentes hitelt kapott az 

önkormányzat. Könyvtár, klubhelyiségek, 

orvosi rendelő, ruhatár, mellékhelyiségek 

kialakítására fog sor kerülni. A Faluház 

nagyterme 1998-ban készült el, azóta 

változtak az előírások és az igények is. A 

terv átdolgozása a hónap végéig 

megtörténik azután ki lehet írni a 

közbeszerzési pályázatot. Várhatóan 

tavaszi kezdés után 1 év alatt készülhet el a 

Faluház II. üteme.  

A Séi Polgármesteri Hivatalban három 

köztisztviselő dolgozik ügyintézőként, itt 

működik továbbá egy ügyintézővel az 

Építésügyi Társulás, mely 9 település 

építésügyeit fogja össze, és amelyet a 

mindenkori séi jegyző vezet. Bár ez 

megnövekedett ügyfélforgalmat és több 

feladatot jelent, mégis megéri, mert a 

közvetlenebb kapcsolat, a gyorsaság a 

Sében élőknek előnyt jelent.  

A már 15 éve Sébe ingázó címzetes 

főjegyző asszony a jól képzett 

köztisztviselők és a falu ügyeit minden 

részletében átfogó polgármester munkája 

mellett a képviselő testület összetételét is 

nagyon fontosnak tartja. Mint mondja, 

Sében a rendszerváltás óta az intelligens 

képviselőtestületek a jellemzőek, melyek a 

település egészét, a közösség ügyét, nem 

pedig az egyéni érdekeket tartották és 

tartják szem előtt, és ez alapvetően 

meghatározó egy falu életében és 

jövőjében.  

Horváth Balázsné  
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SAJTÓFIGYELŐ 

 

Mit írtak rólunk a Vas Népében? 

 

„Vegyes csapat a befutó. Három gárda 

nagy harca a Sörkert-kupáért” Vas Népe 

2005. július 15. 

A Vízöntő utcai tekepályán kilencedik 

alkalommal megrendezett Sport Sörkert 

Kupa teke csapatversenyt az Imre & Béla 

gárdája nyerte. Hajszán Imre és Németh 

Béla Sében laknak. 

 

„Családias hangulat – izgalmas 

versenyek. A XV. Elvira maratoni 

futófesztivál eredményei”.  Vas Népe 

2005. július 26. 

Idén is több száz sportembert mozgatott 

meg az Elvira maratoni futófesztivál. A 

nők 42 km-es abszolút távján a séi 

Werderits Brigitta korcsoportjában a 4. 

helyezett lett 04:25/09-es időeredménnyel. 

A 15 km-es távon a szintén séi Vincze 

Eszter 5., Szalai Andrea 6. helyezést ért el. 

 

„A Pápát várja a Répcelak. Pezenhófer 

orra bánta a Gyirmót elleni Magyar 

Kupa mérkőzést.”. Vas Népe 2005.08.10. 

A Répcelakot erősítő séi Pezenhófer Gyuri 

orra eltörött a Gyirmót elleni mérkőzésen, 

egy hónapos pihenő vár rá a gyógyulásig. 

 

„Parlamentben a lignitügy. A 

környezetvédelmi bizottság nem 

támogatta az indítványt. „Vas Népe 

2005. 08. 24. 

Vasi országgyűlési képviselők 

kezdeményezték, hogy az Országos 

Területrendezési Tervről szóló törvény 

módosításába kerüljön vissza térségünk 

„kulturális örökség szempontjából 

országos jelentőségű” besorolása, mely a 

korábbi törvényjavaslatban már szerepelt. 

A környezetvédelmi bizottság kivételével 

az érintett parlamenti bizottságok általános 

vitára alkalmasnak találták az indítványt. 

„Nyolcat rúgott a Vasszilvágy és a 

Kőszegfalva.” Vas Népe 2005. 08.24. 

Vasszilvágyon 100 néző előtt 8:2-re 

kikapott a megyei III. osztályú labdarúgó 

mérkőzésen Sé csapata. Ilyen arányban is 

megérdemelten nyertek a hazaiak. Séi 

gólszerzők: Gaál, Rózsa. 

 

„Futottak sötétben és esőben is. Több 

előnevezőt elriasztott a rossz idő.” Vas 

Népe 2005. 08. 29. 

A 12 órás futás női egyéni versenyében 

Werderits Brigitta I. helyezést ért el 50,255 

km-es teljesítményével. A 6 km-es 

futásban 3. helyen végzett Vincze Eszter, 

míg Kiss Márton az általános iskolások 3 

km-es távján lett harmadik. 

 

„A lignitügy szeptemberi fordulója.” 

Vas Népe 2005. 08. 30. 

A Veszprém megyei bíróságon szeptember 

16-án kezdődött az az új eljárás, amely azt 

a szakhatósági döntést vizsgálja felül, 

amely elutasította Torony térségében a 

lignitkutatások engedélyezését.  

 

„Hetet rúgott a Bozsok.” Vas Népe 2005. 

08. 31. 

Sé-Vassurány megyei III. osztályú 

labdarúgó mérkőzés 3:3, Sé, 50 néző. 

Igazságos döntetlen született. Séi góllövők: 

Rózsa R., Hányi, Regős. 

 

„Az ókori Savaria vízvezetéke” Vas 

Népe 2005. 09. 03. 

A bucsui út mellett szeptember 2-án római 

legiósok sorfala, római stílusú ünnepség 

keretében avatták fel a római vízvezeték 

régészetileg védett lelőhelyét az egykori 

bucsui vasútállomásból kialakított 

közlekedési emlékhely mellett. Mintegy 

kétezer évvel ezelőtt helyi palakőzetekből 

fedték le azt a 28 km hosszúságú 

vízvezetéket, amelyen az ivóvíz a mai 

Bozsok-Rohonc-Bucsu-Dozmat-Torony-
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Sé-Olad útvonalon jutott Savariába, ahol 

közkutakba, fürdőkbe, magánházakba 

osztották szét. A napi vízhozam 345 ezer 

literre tehető, a szintkülönbségek miatt az 

építéshez annak idején komoly szaktudásra 

volt szükség. A bemutatóhely látogatható. 

 

„A  4:1 volt a slágereredmény.  Vas Népe 

2005. 09. 07. 

Sé-Kőszeghegyalja 2:2, Sé, 80 néző. 

Közepes színvonalú mérkőzésen mindkét 

csapat sok helyzetet hagyott 

kihasználatlanul. A vendégek fiatalokból 

álló, lelkes csapata megérdemelten 

rászolgált az egy pontra. Séi gólszerzők: 

Rózsa, Kovács B. 

 

„Vörös András: vb bronz.” Vas Népe 

2005. 09. 08. 

Nyolcvankilenc nemzet több mint 6000 

versenyzője indult a spanyolországi San 

Sebastianban megrendezett 16. Veterán 

Atlétikai Világbajnokságon. A séi gyalogló 

Major Ferenc hatodik lett kategóriájában. 

 

„Tisztes helytállás baseballban.” Vas 

Népe 2005. 09. 08. 

A Sében lejátszott NB I-es 

baseballmérkőzésen a többszörös magyar 

bajnok Szentendre együttesétől a 

Szombathelyi Anyaszomorítók tartalékos 

kiállással 9:15-re kapott ki a döntőbe 

jutásért vívott páros mérkőzés első 

összecsapásán. 

 

„Eb-negyedikek Werderitsék.” Vas Népe 

2005. 09. 14. 

A Hollandiában, Winschotenben rendezett 

100 km-es futó Európa-bajnokságon a séi 

Werderits Brigitta a magyar női csapattal a 

negyedik helyen végzett. Az Európa-

bajnokságon női abszolutban huszadik, 

korosztályában pedig egyéni 

versenyzőként kilencedik lett. 

 

„Csak a Cák százszázalékos.” Vas Népe 

2005. 09. 14. 

Nemesbőd-Sé megyei III. osztályú 

labdarúgó mérkőzés 4:0, Nemesbőd, 50 

néző. Kihagyott vendéghelyzetek, okos 

hazai gólok. Jók a séi csapatból: Gaál, 

Rózsa. 

 

„Engedélyezett lignitkutatás.” Vas Népe 

2005. 09. 15. 

A Magyar Bányászati Hivatal új eljárásban 

megváltoztatta a korábbi határozatot és 

engedélyezte kutatófúrások végzését a 

Pornóapáti, Horvátlövő, Torony, Nárai 

községek közötti 43 négyzetkilométeres 

területen. A kutatás engedélyezése még 

nem jogosítja fel a bányavállalkozót arra, 

hogy bányát nyisson. Az MBH határozata 

ellen fellebbezni nem lehet, de bírósági 

úton megtámadható. 

 

„Lignitügy: előlről kezdődik az eljárás.” 

Vas Népe 2005, 09. 17. 

A toronyi lignitvagyon kibányászásának 

tervéről ismertté vált salgótarjáni cég 

felszámolás alatt áll! Ha egy másik 

„lignites” cég jelentkezik, akkor előlről 

kell kezdenie a bányakapitányságnál, ám 

az érintett önkormányzatok – mint 

szakhatóságok- véleményét újból ki kell 

kérni a kutatófúrás engedélyezéséről szóló 

döntés előtt. Azóta azonban elkészültek a 

helyi településrendezési tervek, amelyek 

tiltják a bányászatot. A megyei 

területrendezési terv alapján októberben 

várhatóan tájvédelmi körzetté nyilvánítja a 

térséget a megyei közgyűlés. 

 

„Söptei siker Vasszilvágyon” Vas Népe 

2005. 09. 21. 

Sé-Nemescsó-Pusztacsó 2:2 Sé, 50 néző, 

megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés. 

Igazságos pontosztozkodás született a két 

gyenge teljesítményt nyújtó csapat 

mérkőzésén, ezzel a vendégek 

megszerezték első bajnoki pontjukat. A 
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búcsúi hangulatot a játékvezető 

teljesítménye erősen felforrósította. Séi 

gólszerzők: Gaál, Hányi. Kiállítva: Sipos 

(Sé). Ezzel Sé a 14.-dik helyen áll 3 

ponttal. 

 

„Bezúzzák az útépítési törmeléket. 

Útmaradványok a lakótelepnél – van, 

aki már ide hozta kidobni kívánt 

holmiját.” Vas Népe 2005. 09. 22. 

Egy éve csúfítja úttörmelék a község új 

lakótelepét. Dr. Gál Lászlóné elmondta, a 

lakók szeretnék, ha minél előbb eltüntetnék 

az út mellett 50 méter hosszan lerakott 

törmelékkupacokat. Janzsó László 

polgármester felvette a kapcsolatot az 

útépítő céggel, amely úgy nyilatkozott, 

hogy a törmeléket a közeljövőben 

elszállítják, apróra zúzzák és külterületi 

utak javítására hasznosítják 

 

„Werderits ezüstérmes korosztályában.” 

Vas Népe 2005. 09. 24, 

Az ausztriai III. Südburgenland Óko 

Energie Marathon versenyen Werderits 

Brigitta 3 óra 50 perc alatt teljesítette a 

42,195 km távot. Korosztályában 

másodikként, ezüstérmesként ért célba. 

 

„Kőszegfalvi bravúrpont” Vas Népe 

2005. 09. 28. 

Vasasszonyfa-Sé 2:1, Vasasszonyfa, 50 

néző. A könnyű sikerre számító, sok 

hibával játszó, rengeteg helyzetet 

elpuskázó hazaiak keservesen nyertek a jól 

küzdő séiek ellen. Gólszerző: Hányi 

 

„Megyei III. Nyugat..” Vas Népe 2005. 

10. 04. 

Sé-Söpte 0:2, Sé, 30 néző. A hazai csapat 

védelmének megingásait kihasználó, 

szervezettebben játszó Söpte rászolgált a 

győzelemre. 

 

„Új sportág: itt a triász! Sé, Bucsu, 

Szombathely.” Vas Népe 2005. 10. 07. 

Annyiban különbözik a triatlontól, hogy 

úszás helyett görkorcsolyáznak. Varga 

Jenő tanár-edző ötlete az új sportág. A 

teljesítménypróba Sében kezdődik egy hat 

kilométeres görkorcsolyázással, majd 

Bucsuból Szombathelyre bicikliznek a 

vállalkozó kedvű sportolók, akik 

korcsoporttól függően a Csónakázótavat 

egyszer vagy kétszer futják körül. 

 

„A nyugdíjasok teljes emberi létre 

vágynak.” Vas Népe 2005. 10. 08.  

Az Idősek Világnapja (október l.) 

alkalmából a Sében élő Simon István 

nyugalmazott iskolaigazgató, a Nyugdíjas 

Szövetség Vas megyei elnöke több száz 

nyugdíjast köszöntött az MMIK-ban. Az 

országhatáron túl élő nyugdíjasok életébe 

is bepillantást adó rendezvényen a 

nyugdíjasok problémáinak megoldása 

érdekében politikai és társadalmi 

összefogást sürgettek. 

 

„A habzó Rába és a lignitbánya réme.” 

Vas Népe 2005. 10. 08. 

A Rábát a bőrgyárak melléktermékeként 

keletkező naftalin-szulfonát mérgezi 

osztrák oldalról. A tiltakozó magyar civil 

zöldszervezetek mellé az osztrákok is 

felsorakoznak. A civil szervezetek 

összefogtak a lignitbánya nyitása ellen is, 

de ez a rém most nem fenyeget a 

Nógrádszén Kft felszámolása miatt. 

 

„Vasszilvágyi győzelem a cáki rangadón 

Vas Népe 2005. 10. 11. 

Gencsapáti-Sé labdarúgó mérkőzés 9:3, 

Gencsapáti, 80 néző. A felszabadultan és 

lendületesen játszó Gencsapáti könnyedén 

győzte le a tíz emberrel felálló, ám 

becsületesen küzdő vendégegyüttest. Séi 

gólszerzők: Hányi, Regős, Sipos. 
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„Werderits: hat óra, 61,31 km” Vas 

Népe 2005. 10. 13. 

Az ausztriai hat órás futóversenyen 

Schwechatban korosztályában a 2., 

abszolutban pedig a 4. Lett Werderits 

Brigitta. 

 

„Tíz gólt rúgott Nemescsóban a Söpte.” 

Vas Népe 2005. 10. 18. 

Sé-Csepreg II. 5:0, Sé, 40 néző. A hazaiak 

megérdemelten szerezték meg az első 

bajnoki győzelmüket. A séi csapat 

valamennyi játékosa jó teljesítményt 

nyújtott. Gólszerzők: Hányi (2, egyet 11-

esből), Sipos. Rózsa R., Magyar B. 

 

„Acsádi bravúrgyőzelem.” Vas Népe 

2005. 10. 25. 

Cák Vasi Kő Ház –Sé mérkőzés a 47. 

percben 2:0-s hazai vezetésnél 

félbeszakadt. A vendégek megkapták 

harmadik góljukat, ám a séi kapus lest 

reklamált a játékvezetőnél, aki sárga lappal 

honorálta a számonkérést. A kapus tovább 

reklamált, mire a játékvezető kiállította. A 

séi kapus ekkor kétszer megütötte, majd 

sípcsonton rúgta a játékvezetőt, aki lefújta 

a mérkőzést. 

 

„Nemesbődi győzelem” Vas Népe 2005. 

11. 02. 

Sé-Narda megyei III. osztályú labdarúgó 

mérkőzés 3:0, Sé, 50 néző. Kiegyenlített 

első félidőt követően elsősorban Kovács 

Ádám remek védésének köszönhetően 

megérdemelten nyertek a séiek. A hazai 

csapat valamennyi labdarúgója jó 

teljesítményt nyújtott. Gólszerzők: Rózsa, 

Szemes G., Hittl 

 

„Fiatal muzsikusok kamarakoncertje” 

Vas Népe 2005. 11. 03.  

A Művészetek Háza Szalonjában novem-

ber 3-án a 13 éves séi Kiss Márton és a 16 

éves ifj. Gyenge Tibor adtak koncertet. 

 

„Lakásáról állították elő a rablót.” Vas 

Népe 2005. 11. 08.  

Rablás miatt a lakásán tartóztattak le egy 

férfit Szombathelyen. Ugyanazon a napon 

a 89-es főút bucsui elágazójánál 

igazoltattak a határőrök egy séi férfit, aki 

teherautót vezetett. Mivel a sofőr ittas volt, 

ellene eljárást indítottak. 

 

„Értékes vassurányi pont.” Vas Népe 

2005. 11. 08.  

Bozsok-Sé 3:0, Bozsok, 50 néző. 

Sportszerű mérkőzésen a vendégek már a 

felállásnál meglepték a bozsokiakat, 

miután csak 9 emberrel (!) érkeztek. Ennek 

ellenére végig lelkesen küzdöttek, míg a 

hazaiak gyenge teljesítményt nyújtva 

szerezték meg a három bajnoki pontot. 

 

„Tűnődés egy letűnt kor tárgyi 

emlékénél” Vas Népe 2005. 11. 08. 

Népszerű turistahellyé lett a feltárt római 

kori vízvezeték, mely a Kőszegi-hegység 

mintegy ötven forrásának vizét 

összegyűjtve a Bucsu, Dozmat, Torony, 

Sé, Olad útvonalon vezetett Savariába. 

 

„Kálovics pályacsúcsa” Vas Népe 2005. 

11. 09. 

Ternitzben a Spreitzergabner nemzetközi 

utcai futóversenyen 5000 méteres 

főfutamban új pályacsúccsal nyert 

Kálovics Anikó. A séi Major Dániel 1667 

méteres távon második lett. 

 

„Ismét autókat rongáltak meg.” Vas 

Népe 2005. 11. 11 

Sében egy családi ház előtt parkoló Audi 

8-at maró folyadékkal öntöttek le, a kár 

300.000 Forintra tehető. Egy másik autó 

ablakát betörték, elvitték belőle a rádiót. 

Összegyűjtötte: Horváth Balázsné 
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EGYHÁZI ÜNNEPEK 

Karácsonyra készülünk 

 

Minden ember életére jellemző a 

megújulásnak, az újrakezdésnek a 

gondolata. Ilyenkor átértékeljük 

cselekedeteinket, szándékainkat, és 

belső késztetést érzünk valami új, az 

eddiginél jobb megtételére. 

A karácsonyra való felkészülés, az 

advent ideje hordozza magában ezt a 

szándékot, a megújulásnak, a lelki 

gyarapodásnak szándékát. Ezt 

azonban nemcsak saját erőnkben 

bizakodva tesszük, hanem Isten 

kegyelmébe kapaszkodva. Hiszen 

ismerjük önmagunkat, sokszor erő-

sen fogadkozunk, ígérünk, és a szép 

szándékunk lassan szertefoszlik.  

A Megváltó születésére várakozunk, 

aki felkínálja számunkra a bűnből 

való szabadulás lehetőségét. Új – 

megújult életet kínál nekünk, s arra 

hív, hogy fogadjuk el ezt a 

meghívást.  

A karácsony ünnepének várása 

nemcsak a külső fényekben, vagy 

ajándékvásárlásban mutatkozik meg, 

hanem a lelki készületben is. Az ima 

és a jócselekedet lehet ennek az 

időszaknak a mottója. Az adventi 

koszorú nem csupán szobadísz! 

Figyelmeztető jel. A bűnbánatra és a 

hitben való megerősödésre figye-

lmeztet. Amint vasárnapról vasár-

napra meggyújtunk egy gyertyát, 

úgy növekedjék a világosság, a hit 

fénye bennünk.   

Advent kezdetén azt kívánom a Séi 

Telegráf minden olvasójának, hogy 

igaz szívvel tudjanak felkészülni 

Urunk születésének ünnepére, és 

mindenkihez jusson el az örömhír:  

Velünk az Isten! 

Gaál Sándor 

Plébános 

 

 

PROGRAMOK 

Koncert 

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány által 

szervezett hagyományos adventi koncert 

november 26-án 17 órakor lesz a séi 

templomban. Közreműködnek a szombat-

helyi Művészeti Szakközépiskola növendé-

kei, a műsort Hotzi Ferenc állította össze. 

A koncert után a templomkertben felállított 

Betlehem mellett szeretetvendégség is lesz. 

Felekezeti hovatartozás és vallási meg-

győződéstől függetlenül szeretettel várjuk 

a falu lakóit, felnőtteket és gyerekeket 

egyaránt. 

 

Mikulás 

December 5-én Mikulás ünnepségre várjuk 

a gyerekeket a Faluházba. A rendezvény 

18 órakor kezdődik. 

 

Idősek napja 

A hagyományos idősek napi rendezvényt 

december 10-én rendezzük a Faluházban. 

Az ünnepségre külön értesítjük a 

nyugdíjasokat.  

 

Fadíszítés 

A tavalyi évben ugyan elmaradt, de idén 

december 18-án újra lesz karácsonyfa 

díszítés a Faluházban. 

 

Újévi koncert 

A jövő év elején ismét lesz koncert a 

Faluházban. Ezzel szeretnénk feléleszteni 

az egykor hagyományos újévköszöntő 

zenei rendezvényt. 

 

Sé község Önkormányzata 

Boldog Karácsonyt és  

sikerekben gazdag újévet kíván 

a falu minden lakójának! 

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató. 2005. november 23. Megjelenik 410 példányban 

Szerkesztők: Horváth Balázsné és Pezenhófer György Felelős kiadó: Janzsó László polgármester 

Nyomdai munkák: Balogh és Társa Nyomdaipari, Kiadói és Kereskedelmi Kft. Szombathely 


