2006. december. 20.
16.

szombat esténként Faluházban programmal
várja a fiatalokat.
Szelektív hulladékgyűjtés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Megalakult a képviselő-testület
Az újonnan megválasztott képviselőtestület 2006. október 12-én megtartotta
alakuló ülését. A község polgármestere
Janzsó László lett, míg alpolgármesternek
Viszkedné Gyürüs Máriát választották
meg. A képviselő-testület tagjai:
Altai László
Antal József
Dr. Jakab Zsolt
Dr. Káldy Zoltán
Kiss György
Kiss Tibor
Stalzerné Kulcsár Lilla
Szőke Jánosné

A Szombathelyi Városgazdálkodási Kft.
felhívja Sé község lakosságának figyelmét,
hogy a szelektív edényekben egyre
gyakrabban található háztartási hulladék.
Amennyiben a továbbiakban is rendszeressé válik, hogy nem megfelelő módon
helyezik el a konténerekbe a hulladékot,
úgy az elszállítást nem vállaljuk.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy
1m3 mennyiségig a hulladékot a Városgazdálkodási Kft. Körmendi úti telepére be
lehet szállítani.

Ifjúsági falugyűlés

Kérjük a falu lakosságát, hogy a téli
időszakban mindenki a saját a portája előtt
igyekezzen tisztán tartani a járdát és a fagy
beköszöntével jégmentesíteni. Ezzel is
megelőzve a baleseteket és megkönnyíteni
a kézbesítők és postás munkáját.

Járdák tisztántartása

A községi Önkormányzat ifjúsági falugyűlést tartott a Faluházban, azzal a céllal,
hogy a fiatalok és a szüleik elmondják
problémáikat és igényiket – így próbálta
meg a képviselő-testület megtalálni a
közös hangot az ifjúsággal. Több mint 200
meghívó ment ki ebből 8 fiatal jelent meg.
Igazi probléma felvetésük nem volt a
jelenlévőknek. Sajnos továbbra is a buszmegállók és a ravatalozó környéke egyes
fiataloknak a találkozó helye. Ez néha
szemeteléssel is rongálással párosul, ami
természetesen a lakosság nagy részének
nem tetszését váltja ki a faluban. Ezen
gyerekeket és szüleiket is várta a testület a
gyűlésre, hogy miként lehet orvosolni a
problémát. Sajnos így továbbra sincs meg a
közös hang, de természetesen keressük a
megoldást, ennek egyik alkalma lesz, hogy
Viszkedné Gyürüs Mária alpolgármester
felajánlotta, hogy január közepétől

Csatorna
A legújabb információnk a négyéves
szerződésekkel kapcsolatban az, hogy
várhatóan január közepén történik meg a
szerződéses összeg kiutalása a Csatornamű
Társulat felé a Fundamenta részéről. Így
február végére, március elejére tehető a
15%-os visszatérítések folyósítása az
érdekeltek részére.
Faluház
A tervek szerint halad a Faluház építése,
amelynek idei célja, hogy szerkezetkészen
tető alatt legyen az épület. A belső munkák
és nyílászárok jövőre fognak elkészülni,

1

remélhetőleg az augusztusi átadás nem
forog veszélyben.

vezetésével színvonalas koncertet adtak a
séi templomban telt ház előtt.

Ügyfélfogadás

Évzáró bankett

Kísérleti jelleggel – 2007. januárjától két
hónapon keresztül – meghosszabbított ügyfélfogadással várja a község polgárait a
Hivatal. Így az év elejétől a következő
időpontokban intézhetik ügyeiket:
Hétfő:
9-tól 15 óráig
Kedd:
8-tól 15 óráig
Szerda:
9-tól 17 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8-tól 12 óráig
Továbbá, akinek az előző időpontok nem
felelnek azok az eddigi gyakorlat szerint
telefonon kérhetnek időpontot az illetékes
ügyintézőtől.

Az Aranykör Klub december 2-án tartotta
évzáró bankettjét a Faluházban. A rendezvényen hagyományokhoz híven részt
vettek az oladi nyugdíjas klub tagjai is.

Polgármesteri fogadóóra

Elkészült a templom tetőszerkezete

Az év elejétől Janzsó László minden héten,
pénteken fogadóórát tart a Hivatalban. 15órától 16 óráig kereshetik meg Polgármester Urat problémáikkal és javaslataikkal, személyesen vagy a 06/30/9941099es telefonszámon.

Ahogy minden embernek úgy a
településeknek is sajátos arca, jellegzetessége van. Ezt az arculatot az ott élő emberek közössége formálja meg hosszú évszázadok alatt. Minden ember keze munkájával, szépérzékével, szeretetével alakítja
lakóhelyét. Sé község arculatának egyik
legfontosabb eleme, építménye a templom,
amit őseink immár több mint 100 esztendeje közös összefogással építettek. Ez bizony hosszú idő. Ezért vált szükségessé,
hogy a templom tetőszerkezetét felülvizsgáljuk. Az elmúlt időben egy faipari szakértő felmérte a faanyag állapotát, és meghatározta azokat az átépítési teendőket,
amelyeket el kell végezni. Az ősszel lekerült a tetőről a cserép, majd a hibás, korhadt gerendák; és teljesen új köntöst kapott
a séi templom teteje. Kicseréltük a csatornát és a sekrestye is megújult.
A tetőrekonstrukció érdekében nagyon
szép összefogás bontakozott ki, és íme
most már örvendezhetünk az elkészült
munkának.
Szeretném
megköszönni
mindazok segítségét, támogatását, akik
adományaikkal, munkájukkal segítettek.
Elsőként szeretnék köszönetet mondani a
séi Önkormányzatnak, Janzsó László polgármester Úrnak, az 500.000,- Ft-os

Idősek napja
A idősek napi rendezvényt december 16-án
rendezte meg a Faluházban a községi Önkormányzat. Az esten műsort adott a
Funny Woods fúvós ötös, valamint Betlehemezést és társas táncot is láthattak a
résztvevők.
EGYHÁZI ROVAT

Kutyasétáltatás
Több helyről érkezett kérés a faluból az
ebek sétáltatásával kapcsolatban. Kérjük a
lakosságot, hogy aki kutyáját a község
utcáin sétáltatja, figyeljen arra, hogy az
állat, ne piszkítson oda más portája elé.
Halottak napi megemlékezés
A helyi fiatalok egy csoportja Magyarné
Várallai Lívia segítségével, az idén is
megemlékezést tartott november 1-én a séi
temetőben. A hideg és esős időjárás
ellenére többen csatlakoztak az ifjakhoz.
Adventi koncert
Az ÖrökSÉgünk Alapítvány immár
hagyományos Adventi koncertjét idén is
megrendezte. December 2-án a Művészeti
Szakközépiskola diákjai Hotzi Ferenc
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támogatásért. Ugyancsak megköszönöm az
ÖrökSÉgünk Alapítvány 260.000,- Ft-os
támogatását, valamint a perselyadományokat és a gyűjtésből származó adományokat, amelyek összesen 2.340.000,-Ft-ot
tettek ki.
Dicséret és köszönet Dankovics Norbert
vállalkozónak, aki a kivitelezést vállalta és
irányította. Kétségtelenül igényes, szakszerű, magas színvonalú munkát végzett. Természetesen köszönet illeti az egyházközségi képviselőtestület tagjait is, akik mindvégig lelkesedéssel és buzgalommal tevékenykedtek az ügy érdekében.
Végül szeretném egy fontos határidőre
felhívni a figyelmet: Aki nagyobb összeggel támogatta a templomfelújítást és a
közcélú adományáról még nem kapta meg
az adóigazolást, kérem, hogy december 31ig jelezze.
Bízom abban, hogy az elkövetkező
években a templomtorony és a tető után a
templom-külső is megújulhat majd. Így
valóban a templom a falu szíve és dísze
lehet.
Gaál Sándor

legkésőbb január 20-ig. Az emlékmű
készítéséhez adományokkal is hozzá lehet
járulni.
SAJTÓFIGYELŐ
Mit írtak rólunk a Vas Népében?
„Garázsba és házba törtek be vasárnap. Sé,
Kőszeg” Vas Népe 2006. 05. 09.
Befeszítette az ajtót az az ismeretlen tettes,
aki május 7-én délután egy séi házból 680
ezer forint készpénzt vitt el. Kőszegen egy
garázsból loptak el különféle tárgyakat,
mindkét ügyben eljárás indult.
„Az autós ittas biciklist ütött el.” Vas Népe
2006. 05. 11.
Május 9-én késő este a Szelestey és a
Nádasdy utca kereszteződésében egy séi
hölgy figyelmen kívül hagyta a stoptáblát.
A védett útvonalon enyhén ittasan
közlekedett egy szombathelyi férfi, aki az
úttestre esve 8 napon túl gyógyuló
bokatörést szenvedett.
„Négykezes és kétzongorás” VN. 06. 05.
29. A Balassagyarmaton megrendezett
VII. Országos Zeneiskolai Zongora
Négykezes és Kétzongorás Versenyen
Kérges Barnabás és a séi Hotzi Panni I.
díjat, a Hotzi Panni – Remete Zsuzsa páros
pedig különdíjat nyert.

Emlékmű a világháborúk hősi
halottainak
Az I. és a II. világháborúban elhunyt séi
hősi halottaknak szeretnénk méltó emléket
állítani. A terv már készül, mielőtt azonban
a neveket véglegesen bevésetjük, szeretnénk közzétenni az eddigi kutatás adatait.
I. világháborús hősi halottaink:
Kecskés János, Rozmán Ferenc, Rozmán
János, Rozmán József, Szakály Ferenc,
Szakály József, Treplán Kálmán.
II. világháborús hősi halottaink:
Baricza Gyula, Baricza József, Bokor
István, Horváth György, Krenz Róza,
Szakály Imre, Szakály János, Varga Lajos,
Viszked Ferenc, Viszked Kálmán, Zsolnai
Ferenc.
Kérjük a lakosságot, hogy akinek a
nevekkel kapcsolatban kiegészíteni valója,
vagy megjegyzése, véleménye van, az
vagy írásban közölje az ÖrökSÉgünk
Alapítvány (Sé, Szabadság u.29.), vagy
telefonon a 06/30/902-4613-as telefonon

„Egy reklámtáblát döntött ki a BMW” VN.
06. 05. 30.
Szombathelyről Sé felé tartott egy BMW, a
Zeli major előtt figyelmetlenség miatt a
jobb, majd a bal oldali árokba sodródott,
felborult és kidöntött egy reklámtáblát.
Hárman könnyű sérülést szenvedtek, az
anyagi kár 600 ezer forint.
„Show-tánc a javából” VN. 06. 06. 09.
Vas megyei sikerek az olaszországi
moderntánc-világbajnokságon.
Felnőtt
funky duóban a Poór Szilvia – Galambos
Mónika páros 7. helyezést ért el, míg a séi
Faluházban felkészülését végző Felnőtt
Funky formáció világbajnoki aranyérmet
szerzett.
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„Pirított gánica, kukoricaprósza” VN.
2006. 06. 20.
A Sében élő Molnár Sándorné Gizitől
kezdők is eltanulhatják a hagyományos
fogások
készítését.
Az
Árkádia
üzletházban működő Házi ízek rétesbolt
tulajdonosa régi népi ételek készítését
ismerteti az olvasókkal a riportban.

anyaggal nyugodtan festegethet bárki,
ahelyett, hogy házfalakra firkálna.
„XXII. Vasi Vasember” VN. 06. 07. 03.
Közel kétszáz versenyzővel zajlott a
verseny.
1500
méteres
úszás
a
Csónakázótóban, 40 km. kerékpározás a
Sé – Torony – Felsőcsatár útvonalon, majd
4x2,5 km-es körpályás futás a Csónakázótó
körül – ezeket a feltételeket kellett
teljesíteniük
a
Vasi
Vasember
résztvevőinek.

„Kozma Gábor: Száraz legyen a puskapor,
ha villan a fekete lignit-manó” VN. 06. 06.
20. A mikrotérség legfontosabb feladata
az állandó éberség, mert az energia-lobbi
erősödik. Toronyban, Sében, Felsőcsatáron
Pornóapátiban, Nardán tartsuk szárazon a
puskaport, mert a harc a markológépekkel
csak szünetel – figyelmeztet a cikk írója.

„Edzésnek jó volt a Fertő-tó kör” VN. 06.
07. 20. Női abszolutban ötödik helyezett
lett Werderits Brigitta a Fertő-tó kerülő
futóversenyen. A kétnapos versenyen tűző
napsütésben 117 kilométeres távot
teljesítettek a versenyzők. A szőlőhegyek
és mezők között Brigitta eltévedt, 10
kilométerrel többet teljesített. Ha ez nincs,
még előbbre is végezhetett volna.

„Országúti kerékpárverseny” VN. 06. 06.
21. Hetedik alkalommal rendezték meg a
Biciklon – Epcos Kupát Szombathely, Sé,
Torony, Bucsu, Bozsok útvonalon odavissza. A versenyre közepes mezőny, két
bukás, szoros eredmény volt jellemző.

„Werderits és Kiss” VN. 06. 07. 31.
Ötvenheten
álltak
rajthoz
rekkenő
hőségben a VII. Sri Chinmoy maratoni
futáson. A maratoni távon női abszolutban
a séi ultramaratonista Werderits Brigitta
győzött 3 óra 47 perc 42 mp idővel.

„Szuszogó tehenek mellett” VN. 06. 06.
21. A séi Werderits Brigitta korosztályában
hatodik helyen végzett a 100 kilométeres
futó Európa-bajnokságon. A Belgiumban
megrendezett EB-n éjszakai versenyen,
gyengén világított mezőgazdasági utakon,
szokatlan körülmények között Brigitta
csapatban is hatodik helyezést ért el.

„Pezenhófer visszatért” VN. 06. 08. 01.
A labdarúgó NB III-ban szereplő Bük TK
kerete alaposan átalakult. Többen Bükre
igazoltak és a séi Pezenhófer György is
visszatért Ausztriából a büki csapatba.

„A főhatóság is nemet mondott” VN. 06.
06. 26. Az elsőfokú elutasítás után most az
országos főhatóság is nemet mondott a
lignitkutató
fúrásokra.
A
Magyar
Bányászati
Hivatal
nem
tartotta
megalapozottnak a Nógrádszén KFT
felszámolója által beadott fellebbezést és
elutasította azt.

„Három veterán EB-arany” VN. 06. 08. 03.
Az ötvenfős magyar csapat összesen hat
aranyérmet szerzett a lengyelországi
veterán atlétikai Európa-bajnokságon,
ebből kettő a séi Major Ferencé. A
kétszeres veterán Európa-bajnok gyalogló
5 és 20 kilométeres távon is megszerezte
az aranyérmet!

„Megoldási
javaslatom
a
graffiti
jelenségre” VN. 06. 06. 27.
Évente akár több tízmillió forint kárt is
okozhatnak a graffitisek. A séi B. KissTóth László javaslata: Szombathely egy
félreeső területén anyagilag hozzájáruló
cégek segítségével helyezzen el a város 810 darab lebetonozott táblát, amelyen saját

„Szalmonella okozta a tömeges fertőzést”
VN 06. 08. 24.
A szociális étkeztetésben részesülők között
tömeges szalmonella-fertőzés keletkezett.
Az első járványügyi vizsgálatok szerint a
séi cukrászdában készített dióskockában
volt a kórokozó.
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„Áfonyás kelt palacsinta” VN. 06. 08. 25.
A Széchenyi utcában lakó Molnár
Sándorné Giziről újabb cikket közölt a Vas
Népe. Ezúttal a kelt és rakott palacsinták
mestereként mutatja be őt a megyei lap.

„Mesevilágot alkot maga körül” és „Eddig
kijutott a jóból” VN. 06. 09. 16.
Mesevilágszerű az otthona Konti Zoltánné
Kovács Zsuzsannának és családjának.
Óvónői
végzettséggel
kézművesként
készíti szebbnél szebb bábjait, manóit,
angyalkáit. Ékszereket, gyűrűket és
nyakláncokat is készít. Lénye ugyanolyan
szeretetre méltó, mint az általa készített kis
figurák.

„Csend az üzemben” VN. 06. 08. 29.
Folytatódik
a
szalmonella
járvány
vizsgálata. Az ÁNTSZ után a rendőrség is
kutatja az okát, miután három idősebb,
legyengült fertőzött meghalt. A dió és a
tojás is lehet veszélyforrás.

„Hatvan vasi futott” VN. 2006. 09. 25.
A közel ezer induló között 60 vasi futó
szerepelt Güssingben a CERR-CUP
futóverseny kupasorozat utolsó állomásán.
Maratoni távon korosztályában Werderits
Brigitta első lett.

„Szalmonella két dolgozónál” VN. 06. 09.
01. Folyamatban vannak a vizsgálatok
annak kiderítésére, hogy miként került a
szalmonella baktérium a közel 400 embert
megbetegítő és már négy ember halálát
okozó süteménybe.

„A görkorisok uralták” VN. 06. 09. 28.
Varga Jenő testnevelőedző tavaly hívta
életre a triászversenyt, amely 6 kilométer
görkorcsolyázásból,
12
kilométer.
kerékpározásból (Bucsu–Sé–Szombathely
útvonalon), és a Csónakázó tó körüli
futásból áll. Közel 50 versenyző vett részt.

„Ismered-e megyénk községeit?” VN 06.
09. 02.
A gyermekeknek készült rendhagyó
pályázat kérdései között Sé is szerepel.
„Lecsengőben a szalmonella” VN. 06. 09.
08. Összesen 419 szalmonellás beteget
regisztráltak, közülük 101 került kórházba,
4 beteg elhunyt. Már csak 10 idős embert
ápolnak kórházban, akiket más egyéb
betegségeik miatt jobban megviselt a
fertőzés.

„A desszert rejtélye” VN. 06. 09. 30.
A korszerű, modern cukrászatot üzemeltető
Balikó család Sében keserves napokat élt
át. Az üzemet bezáratták, évtizedek alatt
tisztességgel
szerzett
megrendelőiket
elveszítették. Pedig a nyersanyagokból,
eszközökből vett minták negatívak voltak,
szabálytalanságot a vizsgálat nem talált. A
szalmonella elszaporodásához a hűtőlánc
megszakadása
kellett.
A
reggel
Szombathelyre beszállított süteményt
később mások éthordókba rakták a forró
leves fölé, ahol valósággal megolvadt. A
baj
bekövetkezett,
mégis
egy
köztiszteletben álló családdal járatják a
kálváriát.

„Hat pályázó volt” VN: 06. 09. 06.
A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar
igazgatói posztjára hatan pályáztak, köztük
a séi Kiss Barna. A zenekar Bonecz Ervin
és Kiss Barna pályázatát támogatta. Kiss
Barna másfél évtizede a zenekar tagja,
kürtművész, tanár, az utóbbi években
zenekari titkár. Bonecz Ervin Budapestről
pályázik, nincs hely- és helyzetismerete,
sem felelős vezetői tapasztalata vagy
szakirányú végzettsége. Az igazgató
személyéről a megyei közgyűlés dönt.

„Mégis lesz bánya?” VN. 06. 10. 05.
Újra összefogásra van szükség a toronyi
lignit kibányászása ellen. Narda volt
polgármestere arra figyelmeztet, hogy az
Országos Területrendezési Terv – mint
magasabb rendű jogszabály – felülírhatja a
falvak területrendezési terveit. Húszezer

„Negatív leletek a cukrászatban” VN. 06.
09. 08.
Az ÁNTSZ városi tiszti főorvosa szerint a
séi cukrászatban vett minták leletei mind
negatívak.
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tiltakozó aláírás, osztrákok és magyarok
közös
megmozdulásai,
a
falvak
bányászatot tiltó rendezési tervei válhatnak
hiábavalóvá,
mert
az
Országos
Területrendezési Terv a tíz érintett falu
közül csak háromban (Horvátlövőn,
Vaskeresztesen és Felsőcsatáron tiltja a
bányászatot. Csak ezeket sorolták az
országos
jelentőségű
tájképvédelmi
területhez.

készülődés, sütés kapcsán. Közzétett
receptjei alapján a diós korongok, diós
kiflik, csokoládés pasziánszok hetekig
elállnak és előre elkészíthetők.
„Adventi játszóház és hangverseny,
Szombathely, Sé.” VN. 06. 12. 02.
Az újság több adventi rendezvény közül
kettőt emelt ki: az MMIK adventi
játszóházát, ill. az ÖrökSÉgünk Alapítvány
által a séi templomban nyolcadik
alkalommal megrendezésre kerülő adventi
koncertet,
melyen
a
Művészeti
Szakközépiskola növendékei lépnek fel.

„A lignit-ügy az időzített bombánk? VN.
06. 10. 26.
A
térség
újonnan
megválasztott
polgármesterei sürgetik a politikusok,
országgyűlési képviselők segítségét a lignit
kibányászása ellen. Ha kell, a lehetőségek
legvégső határáig is elmennek, nem csak a
polgári engedetlenségig, hanem az osztrák
tiltakozások és Brüsszel bevonásáig is. A
baj az, hogy energiaínséges világban élünk
egy puskaporos hordó tetején – Horvátlövő
polgármestere szerint.

A teljességhez hozzátartozik, hogy ennél
többet írtak rólunk a Vas Népében az adott
időszakban.
Huszonegy
alkalommal
számolt be a Vas Népe a megyei III.
osztályú labdarúgó bajnokság nyugati
csoportjában játszó séi labdarúgó csapat
eredményeiről. Helyszűke miatt e cikkek
ismertetésére nem tudunk kitérni, de
örömmel számolunk be arról, hogy a
bajnokság őszi fordulójában Sé a hatodik
helyen áll.

„A szalmonella egy ritka típusa” VN. 06.
10. 28. Magyarországon ritkán előforduló
szalmonella baktérium okozta a fertőzést.
Az ÁNTSZ a séi cukrászüzemet feltette a
népegészségügyi
szolgálat
honlapján
közzétett feketelistára, bár személyi felelős
még nincs az ügyben.

PROGRAMOK
Újévi koncert
A jövő év elején ismét lesz Újévi Koncert
a Faluházban. A hagyományos zenei
rendezvény január 3-án 18 órakor
kezdődik.

„A vörösbor áldásos hatása” VN. 06. 11.
20. A Kőszegen másodszor megrendezett
orvosi konferencia résztvevőit a Vashegy
osztrák oldalára vitték tanulmányútra. A
borkóstolón a séi Garger Imre, a
Vaskeresztesi Hegyközség elnöke a
magyar oldalon munkálkodó szőlészek és
borászok eredményeiről adott tájékoztatást.
„A boroshegy túloldalán” VN. 06. 11. 21.
A cikk a Wachter-Wiesler család szőlő- és
borgazdálkodását mutatja be. Thomas
Wachter utal arra, hogy barátjával, Garger
Imrével sokat törik a fejüket az Európai
Uniós
támogatás
igénybevételének
lehetőségein.

Sé község Önkormányzata
Boldog Karácsonyt és
sikerekben gazdag újévet kíván
a falu minden lakójának!
Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató.
2006. december 20.
Megjelenik 420 példányban
Szerkesztők: Horváth Balázsné és
Pezenhófer György
Felelős kiadó: Janzsó László polgármester
Nyomdai munkák: Balogh és Társa
Nyomdaipari, Kiadói és Kereskedelmi Kft.
Szombathely

„Édes sütik karácsonyra” VN. 06. 12. 01.
A Vas Népe konyhája rovat ismét a séi
Molnár Sándornét faggatta az ünnep előtti
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