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A Magyar Köztársaság elnöke 2006. október
1-ére írta ki az Önkormányzati választásokat.
Sé községben a hivatalos szavazóhelyen a
Faluházban, a következő polgármester-, és
képviselőjelöltekre lehet szavazni:

sem „szavazógép”, sem „bólogatójános”,
hanem a megtárgyalandó feladatokat, benyújtott javaslatokat mindig a falu és a lakóközösség érdekének megfelelően, kritikával
vagy építő javaslattal illetném.

Polgármester jelöltek:

Janzsó László

B. Kiss-Tóth László

52 éves vagyok. Születésem óta Sében élek.
Sében és Toronyban jártam általános iskolába,
majd Szombathelyen a gépipari technikumban
érettségiztem 1972-ben.
Ezután szombathelyi vasipari cégeknél
dolgoztam. 1989-től szakoktatóként dolgoztam a Puskás Tivadar Szakképző Iskolában
2006-ig. Közben 1993-ban technika tanári
diplomát szereztem.
Elváltam, élettársi kapcsolatban élek. Házasságomból született fiam 25 éves, kertészmérnök, aki a jelenleg általunk művelt mintegy
100 hektár szántóterületet és a 8 hektár
gyümölcsültetvény gondozási munkáinak nagy
részét végzi.
1990 óta vagyok polgármester, de a közéletben
már korábban is részt vettem (ifjúsági klub,
KISZ, elöljáróság, sport).
Az elmúlt négy évben a személyemet ért
alaptalan vádaskodások és sok-sok egyéb
tényező miatt úgy gondoltam, hogy befejezem
a polgármesteri tevékenységet, és más
formában veszek részt a közéletben. Az
általam ismert és a falu életében már eddig is
tevékenykedő „jelöltek” munkahelyi elfoglaltságuk miatt sajnos nem vállalták a
megmérettetést. Közben sokan kértek, hogy ne
hagyjam abba, próbáljam folytatni a faluban az
eddigi munkát.
Megválasztásom esetén szeretném a már
elkezdett, de még be nem fejezett munkákat
(Faluház II. ütem építés, járdafelújítások)
tovább folytatni és jó szinten befejezni. A már
többször
pályázott
kerékpárút
építést
megvalósítani. A Faluház melletti lakórész
kialakításával szép faluközpontot létrehozni. A

58 éves vagyok, nős, két felnőtt korú gyermek
édesapja. 1990. óta élek Sében. 1996-tól
szombathelyi szakképző iskolában elméleti és
gyakorlati építőipari mű-szaki szakoktatóként
dolgozom, azelőtt 12 évig egy építőipari társas
vállalkozás ügy-vezetője voltam. Nemrégiben
Tóth Lászlóról B. Kiss-Tóth Lászlóra
módosítottam a nevemet. Legalizáltam a már
egyébként is évek óta tartó névhasználatomat a
magyar közéletben, politikában, kultúrában, és
e néven való ismertségemet Amerikától
Ausztráliáig, Franciaországtól Dél-Afrikáig az
internetes világhálón. Szülőfalum Budafa (ma
Zalalövő városának egyik kerülete) iránti
mélységes tiszteletemből vettem fel a B.
rövidítést valamint a szülőfalumban és a
környékbeli falvakban már több mint 100 éve
használatos, a többi Tóth családtól megkülönböztető Kiss ragadványnevünket.
De vajon van-e olyan Sében született
polgártársam, aki ezt szülőfaluja iránti tiszteletéből megtenné?
Polgármesternek történő megválasztásom
esetén a Vas megyei és szombathelyi politikai
ambícióimat és megbízatásomat nem erőltetném rá a séiekre, kimondottan pártfüggetlenül,
lokálpatrióta elkötelezettséggel vezetném a
falu közigazgatását. Amit elődöm szépet, jót és
tartalmasat „alkotott”, azt megtartanám,
bővíteném, a falu érdekében, működésében,
esztétikai megjelenésében azonban több
intézkedést hoznék!
Képviselőnek történő megválasztásom esetén,
az üléseken aktívan részt vennék, nem lennék
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település közterületeinek legalább a 2006-os
szintű vagy még egyöntetűbb rendszeresebb
kezelését megvalósítani. Pályázati lehetőségek
kihasználásával minden területen kicsit előbbre
lépni.
Ehhez kérem bizalmukat és megválasztásom
esetén tevékeny segítségüket.

Vállalkozói sáv / iparterület
kialakítása az elkerülő út és Sé
között – munkahelyteremtés –
vállalkozók érdekeltté tétele az
idetelepülésben.
 A lakosság rendszeres tájékoztatása
az önkormányzat tevékenységéről
(újság, falu tv, honlap, e-mail)
Folyamatos pályázatfigyelés erre szakosodott
cég igénybevételével a lehető legtöbb vissza
nem
térítendő
céltámogatás
elnyerése
érdekében.

Kiss László
Szombathelyen születtem, 36 éves építészmérnök vagyok. Három gyermekemmel és
feleségemmel 4 éve élünk Sében.
Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimnáziumban
érettségiztem, majd Budapesten, az Ybl Miklós
Műszaki Főiskolán diplomáztam 1995-ben
építészmérnökként. Ettől kezdve Németországban
dolgoztam
építésvezetőként
ill.
Magyarországon tervezőként. Másfél év után
már kizárólag itthon dolgoztam tervezőként.
1999-től 5 éven keresztül voltam a Bramac
betoncserépgyártó Kft. Műszaki mérnök
szaktanácsadója és kereskedelmi képviselője.
Jelenleg tervezéssel, műszaki szakértői
tevékenységgel és kivitelezések lebonyolításával foglalkozom.
A képviselőtestülettel közösen célom egy
virágzó, szép, aktív pihenést nyújtó község és
egy itt élni szerető közösség kialakítása.
Polgármesterként szeretném elérni, hogy az itt
élők úgy érezhessék, az önkormányzat az ő
gondjaikkal és problémáikkal foglalkozik és a
közösség érdekében tevékenyen, és látványosan tudja fejleszteni lakóhelyünket.

Képviselő jelöltek:
Altai László
1943-ban születtem, műszaki vezetőként
dolgozom. Családommal 1986-ban költöztünk
Sébe, és hamarosan bekapcsolódtunk a falu
mindennapi életébe. Alapító tagjai voltunk a
Séi Baráti Körnek. Éveken át számtalan
rendezvény (gyermekvetélkedők, utcai futóversenyek, kirándulások, falunap, kerékpártúrák
stb.)
megszervezésében,
lebonyolításban
vettünk részt.
Elképzeléseim, és annak megvalósítása között
szerepel, amennyiben a falu lakóinak bizalmát
megkapom, és bekerülök az önkormányzati
testületbe: Kerékpárút kiépítése Sé – Olad
között, a Szabadság utcában a kezdetben
beígért, de elmaradt esővíz csatornarendszer
munkáinak kivitelezése, érvényt szerezni a
hatályos környezetvédelmi szabályoknak,
különböző sportrendezvények megszervezése.

Ennek érdekében az elkövetkezendő
években legfontosabb célként tűzöm ki a
következőket:








Antal József

Biztonságos kerékpárút kiépítése Sé
és
Szombathely
között,
későbbiekben folytatása Torony,
Bucsu irányában Ausztriáig, a belső
utak rendszeres karbantartása.
Iskolabusz
működtetése
a
Szombathelyre
bejáró
diákok
részére és családi napközi beindítása
Sében.
A község Teleház Szövetséghez
való csatlakozása, kulturális és
oktatási
programok szervezése
helyben.
Folyamatos és következetes parlagfű
irtás a köz- és magánterületeken,
környezetünk ápoltabbá tétele.

1961-ben születtem Szombathelyen. 1986 óta
élek Sében, nős vagyok, van két gyermekem:
egy 22 éves egyetemista és egy 16 éves
gimnazista
fiam.
2000
óta
egyéni
vállalkozóként dolgozom, mint asztalos.
Bíró Jánosné
50 éves, tősgyökeres séi lakos vagyok, két
felnőtt gyermekem és két unokám van.
Mindkét gyermekem itt él a faluban a
családjával. Cukrász és vendéglátó üzletvezetőként dolgoztam, 1998 óta nyugdíjas vagyok.
Azért jelöltetem magam helyi képviselőnek,
mert a falu problémáit ismerem és a felmerülő
gondok megoldásában szeretnék részt vállalni,
hogy többet tudjak tenni a közösségünk
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fejlődéséért, hogy unokáim még szebb és
fejlettebb világban tudjanak felnőni.

Kiss György
1968-ban Szombathelyen születtem. A
Földmérési Szakközépiskolában érettségiztem. Elvégeztem a bajai Vízgazdálkodási
Főiskolát és letöltöttem katonaévemet, majd
informatikusi diplomát szereztem. 15 éve
vagyok házas. Feleségem, Geosits Beatrix a
Nyugat-magyarországi Egyetem oktatója.
Három gyermekünk született, akik most 14, 9
és 4 évesek. 4 éve élünk Sében, jól érezzük
magunkat a község által nyújtott lakó és
természeti környezetben. 14 éve dolgozok a
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi
és
Vízügyi Igazgatóságon, ahol kezdetben
vízrendezési, majd már több mint tíz éve
árvízvédelmi feladatkört látok el. 1998-tól
részt vettem valamennyi jelentősebb tiszai és
dunai árvízvédekezésen. Az idén 40 napot
töltöttem a Dunakanyarban, a Körös mentén és
a Hernádnál, védvonalakon és önkormányzatoknál, a védelem irányítójaként.
Tevékenységem elismeréseként több ízben
kaptam miniszteri kitüntetést. Több közhasznú
egyesületben is tevékenykedem. Képviselőként
kreativitásommal és széleskörű ismereteimmel
szeretnék segítségére lenni az otthonunkul
választott településnek.

Fekete Józsefné
Itt születtem, iskolában itt jártam, öt elemit, és
négy polgárit végeztem. Majd férjhez mentem,
tejkezelő lettem 35 évig a faluban. A
végzettségem labor iskola, amit Jászberényben
végeztem. Utána vállalkozóként dolgoztam.
Idén 17 éve vezetem az Aranykör klubot,
sikeresen. Ismerem a falunak minden zeg zugát
és a lakókat. Így bátran nézek mindennek
elébe.
Dr. Jakab Zsolt
40 éves vagyok, nős, három lány édesapja. A
Markusovszky Kórházban, belgyógyászati
osztályon dolgozom. 1996 óta lakom Sében.
1998 óta vagyok képviselő.
Ismételt megválasztásom esetén azt szeretném,
ha megvalósulna a kerékpárút, befejeződne a
Faluház
második
üteme,
valamint
környezetünk rendbetétele és szépítése (árkok,
parkok, útszegélyek, úttest) folytatódjon.
Dr. Káldy Zoltán
46 éves orvos vagyok, nős, két gyermekes
családapa.
Másfél évtizedes gyógyító munka után jelenleg
a Markusovszky Kórház vezetéséten látok el
több, a kórház működésével kapcsolatos
feladatot.
Szombathelyről 1999-ben költöztünk Sébe, a
falu adottságai, hangulata miatt szeretünk itt
élni.
Munkám mellett szeretek sportolni, vonzódom a zenéhez, nemcsak hallgatóként.
Családommal együtt vigyázzuk a környezetünket, szeretjük a természetet. Értékrendemben a fejlődés, a tisztánlátás és a harmónia az elsők között szerepel.
Az elmúlt ciklusban önkormányzati képviselőként is tevékenykedtem. Az eddig elért
eredmények – melyek sok külső és belső
probléma leküzdésével születtek meg biztatóak, de tovább kell haladni. Hiszem,
hogy a falu fejlődésének egyik fontos feltétele
a tenni akaró, elkötelezett, aktív és dinamikus
önkormányzat.
Ezért és ehhez szeretném a falu lakosságának
felajánlani eddig megszerzett ismereteimet,
tapasztalatomat.

Kiss Tibor
65 éves vagyok. 1993-ban költöztem
családommal Sébe, ahova a korábbi években is
kötődtem.
A szombathelyi KVALITÁS Szövetkezet
elnökeként
mentem
nyugdíjba,
ahol
folyamatosan 42 évet dolgoztam. Időm van,
úgy látom, van mit tenni a faluért. A
környezet, a falu védelméért, az utak
állapotáért, a község sportjáért, egy békés
lakóközösségért szeretnék, egy jó közösségű
képviselőtestületben munkálkodni.
Koroknai Péterné
Születésem óta séi lakos vagyok. Kereskedelmi Szakközépiskolát végeztem. Férjhez
menésem után itt építkeztünk. Ma már két lány
és egy fiú édesanyja vagyok. Most először
indulok a képviselőválasztáson.
Matecsik Mercédesz
Köszönöm a leadott ajánlószelvényeket, a
bíztatást, a támogatást. Ez a bizalom
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felelősséggel jár, igyekszem méltó lenni hozzá.
Mint független képviselőjelölt, pártoktól
függetlenül, politikamentesen, a célom a
faluban élők érdeke, a településünk további
fejlődése, gyarapodása, az itt élő emberek
gondjainak megoldása.
Kérem együttműködésüket képviselőnek való
megválasztásomhoz!
Keressenek
meg
észrevételeikkel, véleményeikkel, hogy azt
megismerve, együtt építsük, szépítsük a mi
falunkat. Örökségeinket, értékeinket őrizzük
meg, hozzuk közelebb az embereket
egymáshoz, hogy új ismeretségek, barátságok
szülessenek!
Remélem, hogy elképzelésünket együtt
megvalósítjuk, így közös otthonunk még
lakhatóbb, még emberibb lesz.

Én ezt a közösségi szemléletet, az egymás
iránti
megbecsülést
és
szülőfalum
gyarapodását szeretném képviselni.
Viszkedné Gyürüs Mária
1987 óta élek itt Sében, a Rajki utcában. Egy
18 éves gyermekem van, Tamás, aki a
Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolában most negyedikes. 12 évet dolgoztam
eddig képviselőként. Egyébként főállásban a
séi postát vezetem immáron 7 éve, ezért
rengeteg emberrel kerülök kapcsolatba nap
mint nap. Ezért tisztában vagyok az emberek
problémáival, gondjaival, és álmaikkal.
Szeretném elsősorban a fiatalokat lekötni,
számukra
szórakozási
lehetőségeket
biztosítani, hogy jól érezzék magukat ebben a
faluban, hiszen az iskola, óvoda hiánya erősen
érezhető abban, hogy ritkán illetve alig élnek
közösségi életet, vagy ha élnek is általában
rongálások a következményei. Nagyon sok
kisgyermek van a faluban, így több játszótérre
lenne szükség, ami ismerkedésre ad
lehetőséget, mint a mama, mint a baba
számára.
Jó
lenne
ha
megőriznénk
hagyományainkat és ápolnánk a múlt emlékeit.
Létrehozhatnánk színjátszó csoportot, énekkart
vagy néptánc-együttest, hogy az embereket
összekovácsoljuk
Sében.
Immár
hagyományossá vált karácsony előtt az idősek,
nyugdíjasok megajándékozása, szeretném, ha
folytatódna.

Stalzerné Kulcsár Lilla
Hat éve élek férjemmel és két lányunkkal
Sében. Férjem vállalkozó, nagyobbik lányom
egyetemista, kisebbik gimnáziumba jár.
Huszonegy éve végeztem a szombathelyi
Tanárképző Főiskola tanító szakán. A Püspöki
Általános Iskolában tanítok 6-10 éves
gyerekeket.
2002-ben egy évre elvállaltam a Faluház
vezetését. Sajnos ez a munka nem
családanyának
való
feladat,
mivel
lelkiismeretesen nem tudtam elvégezni ezért
visszavonultam.
Úgy gondolom képviselőként, tudok tenni a
faluért, hogy a benne élők életszínvonala
emelkedjen, környezetünk szépüljön, kényelmesebb legyen, valamint segítsünk az idős,
illetve az arra rászoruló társainkon. Szeretném,
ha mindenki úgy érezné a mi falunk valóban a
mienk, mindannyiunké.

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató.

Szőke Jánosné

KÜLÖNSZÁM
2006. szeptember 20. Megjelenik 420
példányban
Szerkesztők: Pezenhófer György
Felelős kiadó: Janzsó László polgármester
Nyomdai munkák: Balogh és Társa
Nyomdaipari, Kiadói és Kereskedelmi Kft.
Szombathely

Sében születtem, és azóta is itt élek a
családommal együtt. Jól ismerem a településen
élő idősebb és fiatalabb korosztályt is.
Munkám révén szinte napi kapcsolatban állok
a falu lakosságával. Üzletembe egyaránt
betérnek a régi és új lakosok, így sok
mindenről szó esik, megosztják velem
gondjaikat, örömeiket. Sok-sok jó ötlet is
születik a közösség erősítésével, az élhető
környezet
kialakításával
és
a
helyi
gondokbajok megoldásával kapcsolatban.
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