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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Házszámok 

 

Az utcanév-változások miatt kérjük a falu 

lakosságát, hogy ellenőrizze a tulajdonában 

lévő ingatlan házszámát, hogy az jól 

szerepel-e a szolgáltatók nyilvántartásaiban 

és az ingatlanon látható helyen van-e. 

Amennyiben nem, kérjük, mielőbb intéz-

kedjenek! 

 

Csatorna szerződések 

 

A 2002-ben megkötött Fundamenta 

lakástakarék-pénztári szerződések négy, 

hat illetve nyolc évre köttettek ebből kö-

vetkezően a négy éves szerződések 2006. 

májusában lejárnak. Kérjük ellenőrizzék, 

hogy a fizetési kötelezettségüknek eleget 

tett-e. Amennyiben elmaradásuk van, 

sürgősen pótolják. Ez vonatkozik a hat 

illetve nyolc éves szerződésekre is, kérjük, 

hogy az időarányos befizetéseket, minden-

ki teljesítse. 

A négy éves szerződések pénzvisszautalása 

várhatóan az ősszel történik meg a 

Fundamentától a Csatornamű Társulathoz. 

Ezután tájékoztatást adunk arról, hogy a 

15%-os közműfejlesztési visszatérítések 

milyen formában valósulhatnak meg. 

 

Szennyvízcsatorna rákötések 

 

Mint azt már többször jeleztük a lakosság 

felé, aki rákötött a szennyvízcsa-tornára, az 

ezt jelentse be a VASIVÍZ ZRt-nek és 

kösse meg a szolgáltatói szerződést. 

Valószínűleg ezt sokan nem tették meg,  

 

 

 

 

emiatt a VASIVÍZ ZRt kb. 150 ingatlanra 

mutatta ki, hogy nincs rákötve a csatorna-

mű rendszerre. Az Önkormányzat talajter-

helési rendeletéből következően ezeknek 

az ingatlantulajdonosoknak talajterhelési 

díjat kell fizetniük. Erről a jelzett 

ingatlantulajdonosok hamarosan értesítést 

fognak kapni. Kérjük, hogy a valós 

helyzetnek megfelelően a VASIVÍZ ZRt-

nek illetve az Önkormányzatnak a 

szükséges bejelentéseiket tegyék meg. 

 

Fűnyírási nyesedék, szerves hulladék 

 

Az Önkormányzat korábban kijelölt egy 

területet a fűnyírási nyesedék átmeneti 

tárolására a futballpálya mögötti területen. 

Ezt a közelben lakók sérelmezték, 

tekintettel arra, hogy nincs megoldva a 

szakszerű tárolás, és a rendszeres 

ellenőrzés hiányában másfajta hulladék is 

odakerülhet. Az Önkormányzat újabb 

állásfoglalása szerint a fűnyírási 

nyesedékek semmilyen közterületre (árok, 

kertalja) nem helyezhetők el. Kérjük , hogy 

mindenki saját komposztálással, pótkuká-

val vagy szombathelyi beszállítással oldja 

meg a szerves hulladék elszállítását. 

 

Lomtalanítás 

 

A községben április 6-án volt a lomtala-

nítás. Összesen 19 tonna hulladékot 

szállítottak el a faluból! 

 

Falnap 
 

Az idei falunapot augusztus 5-én 

szombaton tarjuk. Amennyiben program- 

2006. május. 19. 

15. 
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ötletük van, vagy felajánlásokat tennének, 

úgy kérjük, jelentkezzenek a Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

KIK ÉLNEK SÉBEN? 

 

Ismerjük meg egymást! 

5. 

 

Werderits Brigitta 

ötszörös magyar válogatott 

hosszútávfutó 

 

Először akkor figyeltem fel erre a lányra, 

amikor a Vas Népében a sporteredmé-

nyeiről írtak és rendszeresen ott állt a neve 

mellett, hogy „Sé”. Ez igen, gondoltam, 

tudatosan vállalja azt, hogy hová tartozik. 

A falu lakói is büszkék az eredményeire, 

meg kell hát ismerkedni vele közelebbről. 

A harmincas éveiben járó fiatalasszony 

2000 óta él Sében. A Veszprémi 

Egyetemen szerzett szervező 

vegyészmérnöki diplomát, majd a 

Testnevelési Egyetemen aerobic-edzői, 

versenyedzői képesítést. Érdekes módon az 

általános iskolában rövidtávon atletizált, 

később az aerobic és a jazz-tánc 

következett. Söjtöry Elvira ösztönzésére 

kezdett el 10 évvel ezelőtt hosszútávon 

futni és az eredmények ma már helyette 

beszélnek. Kedvenc távja a 100 

kilométeres ultrafutás. Ötszörös magyar 

válogatott, 100 km-en országos bajnok lett 

2004-ben. Az Európa Bajnokságon 20., 

korosztályában a negyedik helyezést érte 

el. Idén is válogatott tag, júniusban 

szurkolhatunk érte, amikor az Európa 

Bajnokságon Belgiumban 100 km-en újra 

rajthoz áll. A költséget saját magának kell 

előteremtenie szponzorok híján, az 

adminisztrációt (nevezés, szállás) a 

Magyarországi Ultrafutók Szövetsége 

végzi. 

Azt kérdeztem Brigittától, nem fárasztja-e, 

hogy napi nyolc órai munka mellett edz? 

Meglepő és szimpatikus a válasza: „az 

egész napos munka után megérdemlem az 

edzést, megdolgozom azért, hogy 

futhassak”. Úgy látom, tényleg örömét is 

leli a futásban. Ahhoz, hogy 

világszínvonalon maradhasson, nem elég, 

hogy technikailag hibátlanul lép. 

Esetenként napi két edzés is kell, ha esik, 

ha fúj. Meleg nyáron reggelenként fut. 

Februárban már rövid nadrágot vesz fel, 

mínusz 10 C foknál pedig a hosszú ujjú 

póló fölé felvesz még egyet. Hát ki legyen 

edzett, ha nem ő? 

 Olyan gyönyörű helyek vannak a 

környékünkön, mondja, hogy az edzés 

igazán változatos lehet. Ultrafutás közben 

és versenyen is két óránként eszik, illetve 

folyadékot fogyaszt. Kitartásának, tudatos 

táplálkozásának, jó erőnlétének és a 

harmonikus családi háttérnek köszönhető, 

hogy évente ötször is képes teljesíteni. Az 

edzéstervet saját maga állítja össze és 

végre is hajtja. Testépítéssel is foglalkozott 

nyolc évig, melynek szintén komoly 

elmélete van. A férje sportja a moto-cross. 

Arra a kérdésemre, hogy nem érte-e valami 

támadás magányos futásai közben, kedves 

történeteket mesél. A kutyák nem üldözik, 

inkább csatlakoznak hozzá gazdájukat 

otthagyva. Egyszer egy malamut és egy 

husky csatlakozott hozzám – meséli. 

Mondtam nekik, ne gyertek, messzire 

futok. De nem hallgattak rám. Már olyan 

fáradtak voltak, hogy vissza kellett 

fordulnom velük. Igazán akkor kaptak csak 

újra erőre, amikor meglátták a falujukat. 

Brigitta ismeri a szarvasokat is. Egyszer 

egy erdei úton futott, amikor vele 

párhuzamosan az erdőben szarvasok 

futottak. Az út kanyargott, a szarvasok 

továbbra is vele párhuzamosan jöttek 

tovább, majd kiértek egy mezőre, ahol 

akadálytalanul és gyorsabban futhattak, 

mint Brigitta. Csodák csodájára azonban a 

vezérbika megállt, ránézett és megvárta. És 

ez háromszor megismétlődött! 

Sajnos mostanában nem lát szarvasokat.  

Akkor nyár vége volt 2002-ben, amikor 

hallotta a vaddisznók csörtetését. Brigi 

mindig hatkor indult, csak az állatok 

indultak egyre később, ahogy a nyár váltott 

át az őszbe és egyre később világosodott. 

Így történt, hogy a csordát napról napra 

egyre közelebbről hallotta. A vízmosáshoz 
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jártak inni Sétől talán egy kilométernyire. 

Végül találkoztak! Brigi előtt vágtattak át 

az úton. Megállt és megszámolta őket. 

Huszonkét vaddisznó volt. Azóta őket sem 

látta.  

Megkérdezem Brigittát, hogy mi a célja. 

Várom, hogy majd helyezéseket, dobogós 

pozíciókat sorol, de a válasza újra meglep. 

Végtelenül egyszerűen, józanul és 

szimpatikusan ez a nagyszerű fiatalasszony 

csak azt válaszolja: „egészségesen élni, jól 

érezni magamat.” 

Végezetül arra kérem Brigittát, segítsen 

abban, hogy mások is egészségesen 

élhessenek a faluban. Kérésemre szívesen 

vállalkozik arra, hogy szakszerű 

tanácsaival másokat is elindítson a futás 

útján. No persze, nem mindjárt 

hosszútávon, hanem olyan kocogó-formán, 

legalábbis az elején. 

Aki szeretne egy ötszörös magyar 

válogatott ultrafutótól tanácsokat kapni, az 

jöjjön el május 26.-án pénteken 18.00 órára 

a faluházhoz, találkozhat egy séi országos 

bajnokkal és futhat is vele. Húzzuk fel hát 

minél többen a futócipőt, ha esik, ha fúj… 

Majd ő tart lépést mivelünk, hiszen mi 

ővele úgysem tudnánk lépést tartani, mert 

erre csak Európa legjobbjai képesek. 

 

Horváth Balázsné 

 

OLVASÓI LEVÉL 

 

Tisztelt séi Lakótársak! 

 

E pár soron keresztül, mint őslakos, az 

ÖrökSÉgünk Alapítvány egyik alapítója, 

volt önkormányzati képviselő, de 

legfőképpen, mint a tiszta rendezett 

környezetet, a békét, biztonságot kedvelő 

állampolgár szeretném felhívni az Önök 

figyelmét! 

Tavaly több esetben is tapasztaltam, hogy 

serdülő fiataljaink nem találják helyüket 

faluközösségünkben, így fantáziadús 

ötlettől vezérelve, a szép, csendes, meghitt 

környezetben lévő ravatalozó környékén, 

vagy a buszvárókban töltik idejüket. 

Szeretnék ezekből a fantasztikumokból egy 

kis csokrot összegyűjteni! 

Ravatalozó környéke: 

 Cross-kerékpár-verseny ugratója a 

ravatalozó lépcsője 

 Motor verseny: ki tud több sarat 

felveretni a ravatalozó falára, 

ajtajára. (Remélhetőleg a 

térkövezéssel ez már a múlté lesz.) 

 Konténerdöngetés, és így tovább. 

 Az eldobált műanyagflakonokról, 

cigarettás dobozokról már nem is 

beszélve. 

Buszvárók: 

 Ki tud több üveget a könyökével 

kitörni?! 

 Ki mer a zárócserepeken 

egyensúlyozva végigmenni?! 

 Ki tud több zsindelyt helyből 

lerúgni?! 

 Szeméttároló pörgető, döntögető 

verseny! 

Tudom, hogy minden felnőtt a jobb 

megélhetésért és azért dolgozik, hogy 

gyermekének többet tudjon adni, mint 

amennyit Ő kapott! Azonban ne 

feledkezzünk meg arról sem, hogy az 

erkölcsi neveléssel a jövőbeni 

boldoguláshoz többet adunk, mint ha a 

jelenben a legdrágább biciklivel 

ajándékozzuk meg legféltettebb 

kincsünket! 

 

Kecskés István  

 

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2005. évi  

 közhasznú tevékenységéről szóló rövid 

tartalmi beszámoló 

 

Az Alapítványt a Vas Megyei Bíróság 

1999. 07. 01-én, a Pk.60.062/1999/3.szám 

alatt vette nyilvántartásba, mely 2005. 

január 1-én 660 e Ft saját tőkével 

rendelkezett, az év végére ez az összeg 

1.190 e Ft-ra emelkedett. 

Az Alapítvány összes bevétele 2005. 

évben: 698 e Ft 
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Ebből: Nemzeti Civil Alapprogram pályá-

zati támogatás: 246 e Ft 

Önkormányzat támogatása: 100 e Ft 

Magánszemélyek adománya: 45 e Ft 

Adventi koncert bevétele: 20 e Ft 

SZJA 1 %-ából (2004.évi) 222 e Ft 

Bankkamat: 65 e Ft 

Az Alapítvány a fentieken túl 220 e Ft 

összegben részesült közcélú felajánlásban 

az SZJA 1 %-ából 2005. évben. 

A 2005. évi felhasználás összesen: 18 e Ft 

ebből: 

Virágosítás a patakok hídjain: 9 e Ft 

Gyermeknapi tavaszi gyalogtúra: 6 e Ft 

Falunapi nyári gyalogtúra: 8 e Ft 

Falutörténeti TOTÓ díjai, 

tombolatárgyak: 21 e Ft 

Számítógép, nyomtató, monitor, progra-

mok vásárlása pályázati 

támogatásból: 271 e Ft 

Íróasztal vásárlása számítógéphez: 20 e Ft 

Epson scannner vásárlása: 30 e Ft 

Adventi kivilágításhoz világítótestek 

vásárlása: 213 e Ft 

Dr. Csider Sándor könyvéhez 

támogatás: 20 e Ft 

Egyéb (posta, nyomtatvány, hirdetési díjak, 

cement az új hinta alapozásához): 20 e Ft 

2005 évi pénzügyi eredmény: 80 e Ft 

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2005. évben 

vagyonát 530 e Ft-tal növelte. 

Ebből: 

Vásárolt eszközök nettó értéke: 450 e Ft 

2005. évi pénzügyi eredmény: 80 e Ft 

2005. évben alapítványunk fő tevékenysé-

gét az alábbiak határozták meg: 

- A hagyományhoz híven a Szabadság 

utcai Szünöse patak hídján és a temető felé 

az Aranypatak hídján muskátlis virág-

ládákat helyeztünk el. 

- A kuratórium díjazta a gyermek-és 

ifjúsági futballjátékok legjobbjait. Az 

ÖrökSÉgünk Alapítvány fontos céljának 

tekinti, hogy tudatosítsa az itt élőkben a 

falu 6000 éves történetét, ezért 2005. 

évben is Falutörténeti totót készítettünk és 

díjaztuk a legjobb megfejtőket.  

- Az Országos Kék Túra útvonalán a 

gyermeknap alkalmából tavasszal, 

valamint a falunapot megelőző délutánon 

felnőttek és gyermekek részvételével 

hangulatos gyalogtúrát szerveztünk és 

megvendégeltük a túrázókat. Így kívántuk 

felhívni a figyelmet erre a szép védett és 

jelzett természeti örökségünkre, mely 

másfélmillió lépéssel járható végig az 

országban. A 2004-ben vásárolt hintát a tél 

elmúltával állítottuk fel a kisgyermekek és 

szüleik nagy örömére. 

- Hetedik alkalommal szerveztük meg az 

elmúlt évek hagyományai szerint advent 

első hétvégéjén a koncertet . A 

templomkertben harmadszor állítottuk fel a 

szabadtéri Betlehemet. Hotzi Ferenc, a 

Művészeti Szakközépiskola igazgatóhe-

lyettese hozta el tehetséges diákjait, akik 

nagy sikert arattak.  A koncert után sütni 

tudó ügyes kezű asszonyok és a Balikó 

cukrászat felajánlásával, valamint ital 

adományokkal meghitt agapén közösségi 

együttléttel készültünk lelkileg a kará-

csonyra. A villanyoszlopokon elhelyezett 

figurás égősorokkal már tavaly szép 

adventi hangulatot varázsoltunk az 

Önkormányzattal közösen a falunkban. 

Meghosszabbítottuk a díszkivilágítási 

útvonalat a templomtól a Petőfi Sándor 

utcáig újabb három világítótest vásárlá-

sával. 

A Nemzeti Civil Alapprogram keretében 

lehetőségünk nyílott támogatás megpályá-

zására, mely pályázaton a fent említett 246 

ezer Ft-ot nyertünk számítógép és 

tartozékai vásárlására, így az alapítvány 

adminisztrációs és könyvelési teendőit már 

saját számítógépen tudjuk elvégezni. 
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Az ÖrökSÉgünk Alapítvány az Alapító 

Okiratában foglalt közhasznú céljainak 

megfelelően végezte tevékenységét 2005. 

évben. 

Sé, 2006. május 12. 

Horváth Balázsné 

a kuratórium elnöke 

 

„SAJTÓFIGYELŐ” 

 

Mit írtak rólunk a Vas Népében? 

 

„Őszi bajnok a Perenye” Vas Népe 2005. 

11. 22. Kőszegfalva-Sé 5:0. A séiek 

lelkesen és sportszerűen futballoztak, de a 

jól játszó Kőszegfalviak ellen nem volt 

ellenszerük, akik ezzel a győzelemmel 

kijöttek a gödörből. A mérkőzésen mindkét 

oldalon kimaradt egy-egy büntető is. 

 

„Szántó Piroska alkotásaiból” Vas Népe 

2005. 12. 08. 

A Művelődési és Sportházban december 9-

én megnyitott kiállításon a séi Kiss 

Márton, a grazi Zeneművészeti Egyetem 

ifjú hallgatója működött közre zongorán. 

 

„Sokat kamarazenél” Vas Népe 2005. 12. 

15. 

A Halász Ferencről elnevezett Országos 

Emlék-hegedűversenyen második 

helyezést ért el ifj. Gyenge Tibor. A képzés 

követelményeiről a Sében élő Hotzi 

Ferenc, a Művészeti Szakközépiskola és 

Gimnázium igazgatóhelyettese, a zenei 

képzés vezetője nyilatkozott. A 

muzsikusnak készülő ifj. Gyenge Tibor a 

zongorista Kiss Mártonnal is szokott 

gyakorolni és fellépni. 

 

„SOS-ház. Ők már tizenévesen felnőtt 

életet élnek.” Vas Népe 2005. 12. 23. 

A Sében három éve felavatott SOS ifjúsági 

ház tucatnyi fiatal otthonául szolgál. 

Többen már kirepültek abból a 

közösségből, ahol nevelők segítségével 

állnak helyt a tanulásban vagy a munkában 

és ahol megismerik a felnőtt kor elvárásait, 

az önállóság követelményeit. 

„Jótékonysági hangverseny.” Vas Népe 

2006. 01. 06 

Hagyományos újévi koncert volt a 

Faluházban a községben élő zeneművészek 

és gyermekeik jóvoltából. A bevételt a 

község virágosítására ajánlották fel a 

koncert közreműködői. 

 

Rotary-bál, Kiss Sándor-díj.” Vas Népe 

2006. 01. 13. 

A szombathelyi Rotary Club elnöke, Mittli 

Ödön január 14-én megnyitotta a 

hagyományos jótékonysági bált. A vacsora 

és a műsor után adták át a Kiss Sándor-

díjat olyan ifjú tehetségnek, aki később a 

Művészetek Házában is bemutathatja 

tudását a nagyközönségnek. A bevételt a 

klub tehetséges vasi fiatalok képzésére 

fordítja 

. 

„Kiss Sándor-díjat kaptak.” Vas Népe 

2006. 01. 16. 

A séi Hotzi Réka hegedűművész és Szántó 

István fotóművész kapták az idei díjat. A 

fiatal tehetségeket Mittli Ödön klubelnök, 

Lesenyei Márta és dr. Horváth Boldizsár 

méltatták ill. köszöntötték a jótékonysági 

bál keretében. 

 

„Az Európa-díjas fesztivál-igazgató.” 

Vas Népe 2006. 01. 16. 

A magyar kultúra napja alkalmából 

Zimányi Zsófiával, a Budapesti Tavaszi 

Fesztivál Európa-díjas igazgatójával 

beszélget a Sében élő dr. Ács Zoltán január 

19-én a Művészetek Háza szalonjában. 

 

„Csörögefánk nem csak farsangra.” Vas 

Népe 2006. 01. 20. 

Molnár Sándorék nemrég építkeztek Sében 

az új Széchenyi utcában. Gizella asszony 

képzett vendéglátó-ipari szakember, az 

Árkádia üzletközpontban lévő rétesboltját 

sokan keresik fel a finomságok miatt. 

Karácsony előtt bejglijének receptjét, most 

pedig a csörögefánk vagy forgácsfánk 

receptjét közölte tőle a Vas Népe. 

 

„Átadták a közösségi kultúráért 

dolgozóknak az elismeréseket.” 



  6 

Vas Népe 2006. 01. 23. 

A magyar kultúra napja alkalmából adták 

át a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület 

által alapított Közösségi Kultúráért 

kitüntetést. A kitüntetettek között van 

könyvtáros, táncos, iskolaigazgató, amatőr 

színész, énekmondó, citerás. Kitüntetést 

kapott többek között a Sében élő Simon 

István nyugalmazott iskolaigazgató, a Vas 

Megyei Nyugdíjas Közösségek 

Érdekvédelmi Szövetségének elnöke is. 

 

„Kiss Sándor díjazottak” Vas Népe 

2006. 01. 24. 

Felkarolja az ifjú tehetségeket a Rotary 

Club népes tagsága. A cikk bemutatja a két 

díjazottat. A séi Hotzi család tagja, Réka a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem után 

a Szegedi Tudományegyetemen folytatta 

zeneművészeti tanulmányait. Miskolcon az 

országos vonósversenyen harmadik lett. 

Jelenleg Budapesten tanít. A másik díjazott 

Szántó István fotóművész. 

 

„Koncert csak tiszta forrásból.” Vas 

Népe 2006. 02. 01. 

Bartók Béla és Takács Jenő emlékére 

„Tiszta forrásból” címmel rendeztek 

koncertet, melyen a Sében élő 

zeneművészek közül Vincze Eszter 

fuvolán, Hotzi László oboán, Hotzi Ferenc 

klarinéton, Kiss Barna Gábor kürtön és az 

ifjú Kiss Márton zongorán működött közre 

 

„Ülne-e a puskaporos hordóra? Vas 

Népe 2006. 02. 07. 

A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 

igazgatói állására pályázatot írtak ki. Az 

állást Pál Tamás, Rózsa Ferenc , Tóth Péter 

és a Sében élő Kiss Barna Gábor pályázták 

meg, a megyei önkormányzat kulturális 

bizottsága meghallgatta őket. Kiss Barna 

tizenhét éve a Szimfonikus Zenekar 

kürtművésze, hat éve a zenekar titkári 

teendőit is ellátja, koncepciózus tervet 

dolgozott ki az igazgató feladatkörére és a 

zenekar jövőbeni tevékenységére 

vonatkozóan. 

 

„Ittasan vezetett a teherautó sofőrje.” 

Vas Népe 2006, 02. 10. 

A Thököly utcában a járőrök igazoltattak 

egy séi tehergépkocsi-vezetőt, akiről 

kiderült, hogy ittasan vezette járművét. 

 

„Üres buksza, peches tolvajok.” Vas 

Népe 2006. 02. 13. 

Sében feltörték a tulajdonos háza előtt 

parkoló autót. Az ismeretlen tettesek egy 

telefon-kihangosítóval és egy pénztárcával 

távoztak, ám pechjükre a bukszában nem 

találtak semmit. 

 

„Ismét terítékre kerül az Iseum” Vas 

Népe 2006. 02. 14. 

Találjuk meg Savariát…az Iseumban 

címmel rendeznek beszélgetést régészekkel 

az Iseum jövőjéről. A házigazda a séi dr. 

Ács Zoltán történész. 

 

„A nóta: Perenye az élen, Narda a 

végen.” Vas Népe 2006. 02. 14. 

 Az őszi fordulót a 15.-dik, azaz az utolsó 

előtti helyen fejezte be a séi focicsapat a 

megyei III. osztály nyugati csoportjában. A 

séiek első győzelmüket csupán a tizedik 

fordulóban szerezték meg, idegenben pedig 

valamennyi meccsüket elveszítették. 

 

„Fotókiállítás: a Felvidék csodái.” Vas 

Népe 2006. 02. 15.  

Görföl Jenő, Kós Károly-díjas fotográfus 

kiállítása a Bolyai Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium galériáján február 17-

én nyílik meg, közreműködik Hotzi László 

szimfonikus zenekari művész és az iskola 

tanulói. 

 

„A helyi rendőr állította elő.” Vas Népe 

2006. 02. 20. 

Elvették a jogosítványát annak a séi 

lakosnak, akit a helyi rendőrség 

munkatársai ittas vezetés miatt állítottak 

elő február 17-én éjszaka. Az ügyben 

büntető-eljárás indult. 

 

„Furcsán értelmezett demokrácia.” Vas 

Népe 2006. 02. 23. 

Patyi Elemér, a megyei közgyűlés tagja 

kifogásolja Markó Péter közgyűlési elnök 
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magatartását, aki Pál Tamást akarja 

felterjeszteni az igazgatói állásra. A 

zenekar 67 művésze által aláírt levélből 

kiderült, hogy Kiss Barna Gábort 71 

százalékban, Rózsa Ferencet 15 

százalékban, Tóth Pétert 13 százalékban 

támogatják az igazgatói kinevezésre, míg 

Pál Tamásra elgondolkodtató módon senki 

nem szavazott. Így érthetetlen a fenntartó 

ragaszkodása Pál Tamáshoz. 

 

„Nem a kutatófúrásra” Vas Népe 2006. 

03.03. 

A Veszprémi Bányakapitányság 

elutasította a Nógrádszén Kft. lignitkutató 

fúrások végzésére irányuló engedélykérel-

mét. Az elsőfokú bányászati hatóság a 

szakhatóságok többségének álláspontja 

alapján hozta meg nemleges döntését, 

melyről az érintett településeket is 

tájékoztatta. 

 

„Csepregi siker a Cák ellen.” Vas Népe 

2006. 03. 21. 

Sé-Vasszilvágy 4:2, Sé, 80 néző. Második 

félidei teljesítményének köszönhetően a 

győzelmet jobban akaró séi együttes 

ellenfele fölé kerekedett és rászolgált 

mindhárom bajnoki pontra. Séi góllövők: 

Farkas, Rózsa P., Kovács B., Magyar Cs. 

 

„Vajon lesz megegyezés?” Vas Népe 

2006. 03. 22 

A közgyűlési döntéseket előkészítő, 

irányadó szakmai bizottságok a séi 

kürtművészt, Kiss Barnát javasolják a 

szimfonikus zenekar igazgatójának, ám a 

közalkalmazotti tanács és a szakszervezet 

ragaszkodik ahhoz, hogy az igazgatói és a 

művészeti vezetői pozíciót ne töltse be 

ugyanaz a személy. Az SZMSZ-t is 

módosítani kell. 

 

„Pál Tamás lemondott”. Vas Népe 2006. 

03. 23. 

Pál Tamás úgy döntött, hogy nem vesz 

részt az igazgatói állásra való pályázaton 

és a kialakult helyzetben lemond művészeti 

vezetői posztjáról is. A városi kulturális 

bizottság erős többségi döntéssel Kiss 

Barnát javasolja igazgatónak, de a megyei 

bizottság nem tudott döntést hozni, így 

valószínűleg eredménytelen a pályázat. 

 

Nemesbődi győzelem a Vasszilvágy 

ellen.” Vas Népe 2006. 03. 28. 

Vassurány-Sé 1:2. Vassurány, 30 néző. A 

hazaiak kapusuk bravúros védéseinek 

köszönhetően nem szaladtak bele egy 

nagyobb arányú vereségbe. Teljesen 

megérdemelt séi győzelem született. A 

vendégegyüttesben minden játékos jó 

teljesítményt nyújtott. Séi gólszerzők: 

Antal, Kovács. 

 

„Hegedűkoncert tárlatnyitóval.” Vas 

Népe 2006. 03. 31. 

Kiss Sándor emlékest lesz 31.-én a 

Művészetek Háza Szalonjában a Kiss 

Sándor emlékéremmel elismert két fiatal 

művész, Hotzi Réka hegedű- és Szántó 

István fotóművész közreműködésével. 

 

„Nívódíjakat kaptak a régió legjobbjai.” 

Vas Népe 2006. 04. 01. 

Kiemelkedő eredményeket értek el a Vas 

megyei zeneiskolások a Sistrum Zenei 

Versenyen Szombathelyen. A tehetség-

kutatási és tehetséggondozási szándékkal 

megrendezett művészeti seregszemlén 374 

tanuló vett részt 37 zene és művészeti 

iskolából. A séi Hotzi Panni zongorajáté-

káért nívódíjat kapott. 

 

„Díj a nemzetközi zongoraversenyről” 
Vas Népe 2006. 04. 03. 

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola március 

29-én nyugat-dunántúli és szlovákiai 

zeneiskolai tanulók részvételével rendezte 

meg a VII. Chopin nemzetközi zongora-

versenyt, ahol Hotzi Panni első helyezést 

ért el. 

 

„Három pont a gencsapáti szív diadala”. 

Vas Népe 2006. 04. 04.  

Kőszeghegyalja-Sé 1:0. Kőszegszerdahely, 

80 néző. Jó játékkal és némi szerencsével 

szerezték meg a három bajnoki pontot a 

hazaiak. Kiállítva: Magyar (Sé) 

Összegyűjtötte: Horváth Balázsné 
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HÍRDETÉS 
 

A Vasi-Parti Bt. vállalja: 

kerékpár-, kismotor-, robogója-

vítást, elektromos- és benzinü-

zemű kisgépjavítást, fémcsiszo-

lást, polírozást. Valamint fűnyírást, kaszá-

lást, bozótirtást, elhanyagolt területrende-

zést! 

Munkafelvétel a helyszínen: Sé, Szabadság 

u. 32. vagy a 20/91-32-354-es telefonszá-

mon. 

 

Csak mozogni vágysz? 

Jól esne egy óra 

kikapcsolódás? 

Fogyni szeretnél? 

Akkor gyere el heti két 

alkalommal, hétfőn és csütörtökön este 

19.30 órától aerobicozni a Faluházba! 

Amit egy óra tartalmazhat: koreográfia, 

erősítés, zsírégetés, mozgás 

gumiszalagokkal, fit-ballal és súlyzókkal. 

Újdonság az órákon: s t e p. 

Mindenkit szeretettel vár Szigethy 

Mónika. Az újonnan jelentkezők hívják fel 

Mónit a 30-2474209 telefonszámon. 

 

Felhívás: Március 18-án 

délután elveszett fél pár 

arany fülbevalóm az Arany 

J. u. – Mátyás király u – 

Berzsenyi u. – átjáró – 

Kölcsey u. útvonalon.  

Kérem a megtalálót, jutalom ellenében 

jelentkezzen a Szabadság u. 42-ben vagy a 

465-221 telefonszámon. 

 

Tavaszi gyalogtúra az 

Országos Kék Túra 

útvonalán a Parkerdőbe 

június 2-án, pénteken 15 

órától. Az ÖrökSÉgünk Ala-

pítvány várja a túrázni szerető gyerekeket 

és felnőtteket egy hangulatos, termé-

szetjáró programra. Frissítőről és harapni-

valóról az alapítvány gondoskodik. Gyüle-

kezés június 2-án pénteken 15 órakor a 

futballpálya melletti sportöltözőnél. 

Visszaérkezés várhatóan 18 óra körül. 

Tisztelt Vas Népe Előfizetők! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az 

újság előfizetésének lehetséges módjairól, 

mivel többen jelezték, hogy nem 

rendelkeznek elegendő információval. 

Bankszámláról történő átutaláshoz 

nyomtatvány kérhető díjbeszedéskor, vagy 

a Szabadság u. 42. számú házban. Féléves 

előfizetés esetén 5%, éves előfizetéskor 10 

% kedvezmény jár. 

Készpénzben történő előfizetéskor 

negyedéves-féléves 3% kedvezmény, éves 

előfizetéskor 8% kedvezmény. 

Részletekről, vagy egyéb ügyekben 

ingyenesen hívható a 06-80-200256 

telefonszám. 

Néhány kéréssel is fordulunk Önökhöz: 

Szíveskedjenek gondoskodni kutyáik 

megfelelő elzárásáról. Előfordult, hogy az 

erős szél több helyen kinyitotta a kaput, 

így a kutyák az utcán kóboroltak, ill. nem 

engedték megközelíteni a levélszekrényt, 

lehetetlen volt a kézbesítés. 

Levélszekrényükből, vagy az azt 

helyettesítő hengerből szíveskedjenek 

kivenni a reklámújságokat. 

Legyenek szívesek működőképes csengőt 

felszerelni a díjbeszedés megkönnyítése 

érdekében. Köszönjük együttműködésüket. 

 

Vas népe kézbesítője 

 

 

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató. 

2006. május 19. 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 


