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A Rendőrtiszti Főiskolán szereztem meg az
első diplomámat, majd EU Integrációs,
jogharmonizációs felsőfokú képzésen vettem
részt a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Főiskolán. Ezt követően 2002. évben, az elsők
között tettem le az Integrált Közigazgatásirendészeti szakvizsgát.
Életem legnagyobb részében rendőrtisztként
dolgoztam. Utolsó rendőri munkahelyem a
szombathelyi belvárosi rendőrség parancsnoki
beosztása volt. Munkámat vezetőim, állami,
társadalmi szervezetek számtalan esetben
ismerték el. Legbüszkébb a „Szombathely
Közbiztonságáért”
kitüntető
oklevél
elnyerésére vagyok!
Rendőri munkám mellett, közel 15 éven
keresztül
óraadó
tanárként
oktattam
középiskolás
fiatalokat.
Tanítói
tevékenységemet a komáromi Jókai Mór
Gimnáziumban kezdtem, majd 2000. évtől a
szombathelyi
SAVARIA
Közlekedési
Szakképző Iskolában folytattam tovább.
Jelenleg, mint nyugállományú rendőr főtiszt,
két vagyonvédelmi vállalkozásnál és egy
bankcsoportnál un. tanácsadóként dolgozom,
tevékenykedem. Természetesen, amennyiben a
választásokat
megnyerve
polgármesterré
választanak, minden egyéb megbízatásomat
lemondva, csak Séért, a séi emberekért
szeretnék tevékenykedni.
A sport területén is próbáltam tisztességgel
helytállni. 1979 óta foglalkozom a Shotokan
Karate – Do tanulmányozásával, tanításával.
Kitartó edzésmunkával elértem stílusom 4
szintű feketeöves mesteri fokozatát a 4. dan-t.
Stílusom szövetségének válogatottjában 7
alkalommal
képviseltem
hazánkat,
Magyarországot világversenyeken, melyek
során több esetben éremhelyezést és egy
esetben szövetségem Európa bajnoki címét is
elnyertem. Éveken keresztül tagja voltam
sportszövetségem országos elnökségének.
Jelentős eredményeket értek el vezetésem alatt
sportegyesületeim versenyzői.

A Magyar Köztársaság elnöke 2010. október
3-ára írta ki az Önkormányzati választásokat.
Sé községben a hivatalos szavazóhelyen a
Faluházban, a következő polgármester-, és
képviselőjelöltekre lehet szavazni.
A képviselőjelöltek felkérésünkre leadott
bemutatkozó anyagát változatlan formában
közöljük. 2010. szeptember 27-én (hétfőn) a
Faluházban személyesen is bemutatkoznak,
ahol Önök is feltehetik kérdéseiket.
Polgármester jelöltek:
Nagy Zoltán

Június 12.-én töltötte be 48. életévét, Sén a
Rajki utca 10. szám alatt lakik, a Fenyves út 5.
szám alatt építkezik. 5 gyermekkel és 1
unokával büszkélkedhet. Telefonon a 70/3348258-as
számon,
E-mailen
a
9789.se@indamail.hu címen lehet elérni.
Tisztelt séi lakosok, választópolgárok,
kedves barátaim, ismerőseim!
A fenti száraz adatok után engedjék meg, hogy
pár sorban bemutatkozzam.
A ma Komárom részét képező Szőnyben
születtem. Életem első éveit Komáromban
töltöttem, majd rövid ideig Szombathelyen,
végül, lassan már 10 éve Sé községben élek
feleségemmel Dr. Boros Erika jogásszal és
gyermekemmel Nagy Borka Valériával.
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A fenti rövidke életrajzot olvasva látható, hogy
nagy gyakorlattal rendelkezem a szervezés, a
közigazgatás és a rendvédelem terén.
Mindezeketek a tapasztalatokat, tudást már
próbáltam eddig is lakókörnyezetem érdekében
kamatoztatni.
Jól
kommunikálok,
jó
pedagógiai érzékkel, empátiaképességgel
rendelkezem. Talán ezeket az erényeket és
tenni akarásomat észrevéve, értékelve jelöltek
ismerőseim, falubelijeim és a FIDESZ –
KDNP polgármesternek és vele párhuzamosan
önkormányzati képviselőnek. Magam mögött
tudhatom a Séi lakosok, a helyi FIDESZ
szervezet, Básthy Tamás
országgyűlési
képviselő Úr és számos séi, Vas megyei
prominens személy támogatását.

szabad szó nélkül hagyni a jogsértéseket,
magára hagyni sértett polgárainkat.

Nagyobb gondot kellene fordítani
nemcsak a belterületek, de a Séhez tartozó
külterületek, Sé és Szombathely közötti
területek parlagfű mentesítésére. A folyamatos
és következetes ellenőrzésre. A tulajdonosok
humánus meggyőzésére.

Rendszeresen tájékoztatni kellene Sé
lakosait
az
önkormányzatban
folyó
tevékenységről. Ne csak utólag szerezzenek
tudomást
a
tervekről,
elképzelésekről,
pénzügyi lehetőségekről.

A lehető legtöbb pályázaton részt kell
venni, ami céljaink elérését, falunk szépítését,
jobbítását lehetővé teszi.

Keresni kell a lehetőségeket a helyi
munkahelyek
számának
növelésére.
Esetlegesen új vállalkozások idecsábításával,
az iparűzési adó csökkentésével, állami
közmunkaprogramok kihasználásával.

A helyhiányra tekintettel nagyon röviden,
szűken, a teljesség igénye nélkül, pár sorban az
elgondolásainkról:

Az eddig jól bevált és népszerű
rendezvények, programok megtartása mellett, a
keresztény értékekre támaszkodva, még több
közösségformáló
kulturális,
sport
és
szabadidőprogramot szervezve, bevonni a
lakosság mindszélesebb körét a közösség
építésbe. Ezen cél érdekében újabb és újabb
lehetőségek keresése, a civil mozgalmak
támogatása és ösztönzése útján.

Lakhelyünk egységesen ízléses, tiszta
és virágos, rendezett arculatának tovább
fejlesztése, építése által tegyük még élhetőbbé,
még szebbé Sét.

Továbbra is hiányzik a Sé –
Szombathelyt összekötő kerékpárút séi
szakasza. Folyamatosan keresni kell a
megépítés mielőbbi lehetőségét, gyorsítását.

Több településen működik már
eredményesen
a
falubusz
szolgáltatás.
Kisgyermekeket iskolába, az idősebbeket,
rászorulókat orvoshoz szállítja. Az önmagukat
ellátni képteleneknek délben meleg ételt,
esetlegesen a gyógyszertárból gyógyszert,
bevásárlást szállít. Ez itt is megvalósítható
lenne.

Ösztönözni,
propagálni,
segíteni
kellene a vállalkozói alapon működő családi
óvodák, családi napközik kialakulását.
Iskolaszüneti időszakokra napközi táborok
szervezésével könnyíthetnénk a séi gyermekes
családok gondjain.

Még mindig van javítanivaló Sé
közbiztonságán, közlekedésén, közútjain. Nem

Sörös István

TISZTELT SÉI POLGÁROK!
43 éves magyar-német szakos tanár vagyok.
A családom generációk óta él Sében.
Érdeklődésemet a falu iránt anyai nagyanyám
keltette fel. Középiskolásként könyvtárakban,
levéltárban
kutattam
a
Séről
szóló
dokumentumokat. A rendszerváltást követően mint a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
végzős hallgatója - lettem a Séi Baráti Kör
elnöke.
1990-től 12 éven át voltam szülőfalumban
önkormányzati képviselő, számos döntésben
vehettem részt. Falunk önállósodott, leváltunk
Toronytól, nagy lendülettel láttunk neki a
munkának.
Nem
volt
hivatalunk,
jegyzőségünk. Lett. A megyében az elsők
között alkottuk meg jelképeinket, címert
terveztünk, zászlót bontottunk.
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A toronyi Általános Iskola tanáraként több
évig
segítettem
Torony
és
osztrák
partnerközsége,
Markt
Neuhodis
kapcsolatépítését. Közelről ismerhettem meg
más önkormányzatok működését.
1990-től 1994-ig vezettem a séi kultúrházat,
majd ház híján egy presszóba (ma SOS
gyermekotthon) vittük a kultúrát. 1998-ban a
Faluház vezetője lettem. Szívesen gondolok
vissza
ezekre
az
évekre:
az
első
gyereknapokra,
falunapokra,
az
újévi
koncertekre, Sétől Séig biciklitúrákra, a
Nyugdíjas Klub, később Aranykör Klub
kirándulásaira vagy a futballpályánkra
szervezett gyerektáborra. Célunk a közösség
formálása volt, hogy megismerje egymást régi
és új séi. Segítőben, együtt gondolkodóban
nem volt hiány. Dr. Csider Sándor tanár úr és
népművelő
szakos
hallgatói
évekig
vendégeskedtek nálunk, öt szakdolgozat
készült falunkról, Sé tananyag lett az
egyetemen.
1996-ban szerencsés véletlen folytán Pécsett
rábukkantam Sé egykori nemesi családjának, a
Sey családnak a nyomára. Sey Gábor, falunk
első díszpolgára a család történetének kutatója.
Szervező
munkájának
köszönhetően
rendszeressé váltak a séi Sey családi
találkozók. A család tagjai az ÖrökSégünk
Alapítvány önzetlen támogatói.
1997-től 2001-ig szerkesztettem a Séi
Telegráf c. önkormányzati tájékoztatót. A
millennium évében Mozaik Sé múltjából
címmel jelent meg könyvem. Az összegyűjtött
dokumentumok feldolgozása után idővel
falumonográfia is megjelenhet.
2002-ben az élet messzire, a fővárosba
sodort, családot alapítottam. Feleségem,
Krisztina személyügyi szervező, fiaim, András
és Tamás még kicsik, de nagy rajongóik a séi
meséknek. Csepel magyar-német két tanítási
nyelvű
általános
iskolájában
igazgató
helyettesként megtapasztaltam, hogyan lehet
egy több száz fős intézményt határozott célokat
követve irányítani, jó döntéseket hozni. Itt a
tanulmányi munkán túl a német program
vezetéséért, külföldi kapcsolatokért voltam
felelős.
Falumat a nyolc év alatt sem felejtettem el,
napi szinten tájékozódtam a vasi, séi hírekről.
A Séi Telegráfban cikkekkel, rejtvényekkel,
több falunapon pedig falutotóval jelentkeztem.
2008 őszétől a www.9789.hu internetes oldal
egyik alapítója, szerkesztője vagyok.

Augusztustól
visszatelepültünk
Sébe,
növeltük községünk lakóinak számát, ez a falu
az otthonunk.
A rugalmasabb időbeosztás érdekében a
német nyelvet, mint vállalkozó tanítom. A
polgármesterséget megválasztásom esetén
tiszteletdíjasként látnám el.

Sé az elmúlt húsz évben, a rendszerváltás óta
nagy átalakuláson ment át. Községünk
dinamikusan fejlődött, sok esetben példa volt
más falvak számára. Sé ma rendezett település,
gondozott
utcákkal,
jól
szervezett
közszolgáltatásokkal.
Célom a hagyományok ápolása és a további
fejlődés előmozdítása.
Sé kis falu nagy múlttal. Hatezer év, sok ezer
érv. Őseink maradandót alkottak, értékeinket
következetesen védenünk kell. A valaha volt,
ma már európai hírű újkőkori falu emlékeit
kisebb kiállítóhelyen helyben mutatnánk be az
idelátogatóknak.
Régész
szakemberek
bevonásával, pályázatok segítségével sikert
érhetünk el.
Az előző képviselő-testület által elfogadott
terveket
megvalósítjuk,
az
elkezdett
munkákat befejezzük (kerékpárút a falun belül,
faluközpont kialakítása, telekkialakítások az
északi részen…)
Községből közösséget! Céltudatos szervező
munkával megkeressük mindazokat, akik
készek tenni a faluért. Támogatjuk a civil
szervezeteket, klubokat. A siker eléréséhez a
sportot és a kultúrát, a falusi hagyományokat
hívjuk segítségül.
Virágos falu, vonzó környezet. A szabad
területeken faültetési programba kezdünk,
parkosítunk a falu több pontján (temető,
futballpálya,
újabb
falurészek…).
EU
szabványnak
megfelelő
játszótér
létrehozásával kisgyermekes családoknak
alakítunk ki találkozóhelyet.
Növeljük a
szelektív hulladékgyűjtők számát.
Kapcsolatainkat ápoljuk, a falu javára
fordítjuk (kistérség, szomszéd települések,
testvérközség, Sey család, intézmények). Egy
külföldi kapcsolat megteremtése már régóta
várat magára. Uniós források felhasználásával
falunk csak nyerhet az együttműködésen
(diákcserék, vendéglátás).
Rendszeres
tájékoztatás,
átláthatóan
működő falu! Törekvésünkben számítunk a
helyi szakemberekre, a szárnyaikat bontogató
fiatalokra, valamint az egyes szervezetek
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képviselőire. A Séi Telegráfot negyedévente
jelentetjük meg, rendszeresen frissítjük az
internetes oldalakat, tájékoztatjuk a sajtót.

2006-tól a séi önkormányzati képviselőtestület
tagja vagyok. Köszönöm a rám szavazók
eddigi bizalmát. Munkám folyamán talán
sikerült valamit hozzátennem, hogy községünk
épüljön és szépüljön. Fontosnak tartom, hogy
településünk és környezete tiszta, rendezett és
virágos legyen, ahol a lakók jól érzik magukat.
Talán a következő években is sikerül
pályázatok révén is egyre több mindent
megvalósítani.
Jó lenne, ha a jövőben olyan fejlődés valósulna
meg, amely számol a településrészek eltérő
adottságaival, ebből fakadóan az eltérő
igényekkel. Ehhez kívánok a jövőben is
segítséget
nyújtani
önkormányzati
képviselőként.

Képviselő jelöltek:
Altai László

Bíró Jánosné
67 éves vagyok. 1986 óta lakom Sében a
családommal.
Az elmúlt ciklusban
is önkormányzati
képviselőként tevékenykedtem. Ezen idő alatt
kiemelkedő eredményként értékelem a
Szabadság úton az esővíz elvezetésének a
megoldását,
valamint
a
gyalogjárda
megépítését.
Ismételt megválasztásom esetén is az egyik
legfontosabb feladatomnak tartom a Szabadság
utca (mint a falu fő utcája) fejlesztését,
csinosítását.(pl. fák,virágok, utcai jelzőlámpák,
stb.)

Bíró Jánosné, Janics Ildikó 54 éves nyugdíjas,
tősgyökeres séi lakos vagyok. Iskolai
végzettségem:
cukrász
és
vendéglátói
üzletvezető.
2 gyermekem van, 1 leány, és 1 fiú. Egy
családban élek párommal és fiamék
családjával.

Továbbra is fő feladatomnak tartom a SéSzombathely közötti kerékpárút építésének
szorgalmazását.

Van 2 unokám 10 éves fiú, és 5 éves fiú
gyermek.
Jelen pillanatban az unokák nevelése, tanítása
és felügyelete foglalja le időm nagy részét.
Szeretném, ha unokáim is ezen a településen
élnének majd az Ő családjukkal.

Antal József

Azért indulok az Önkormányzati Képviselői
választáson, mert részese szeretnék lenni Sé
község dinamikus, lendületes fejlődésének

Antal József 49 éves asztalosipari vállalkozó
vagyok.1983-ban kötöttem házasságot, azóta
Sé községben élünk. Két felnőtt korú
gyermekem van.
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Horváth László

Janzsó László

1977-ben születtem. Vendéglátó-ipari manager
végzettségem van, 9 éve Sörözőt üzemeltetek
Sében. Ezalatt az idő alatt megszerettem a falut
és megkedveltem az itt élő embereket. Itt
ismertem meg a feleségemet , akivel 1 éve
építkeztünk
Sében és ide született a
kislányunk ,aki most 8 hónapos.
A
Sörözőben sokféle embert ismertem meg a
faluból ,a nyugdíjasoktól a fiatalokig ,akikkel
jó kapcsolatot ápolok , ismerem kisebb
nagyobb gondjaikat, bánataikat, örömeiket. Így
jutottam arra az elhatározásra, hogy
képviselőként többet tudnék tenni a falúért és
a lakosságért. Az évek folyamán sokat
segítettem a sportkört, - sportolóként, emberileg,- anyagilag egyaránt. Részt vettem
a falu több társadalmi munkájában és jó pár
éve oszlopos tagjai vagyunk a falunapnak a
feleségemmel.
Szeretnék tenni azért , hogy bővüljön a
játszótér hisz rengeteg kisgyerek él a faluban.
A szelektív kukáknál lévő állapotok is
megoldásra szorulnak. A falu tisztasága és a
környezetvédelem érdekében is szeretnék
lépéseket tenni. A faluházat szeretném a
fiatalok számára jobban otthonosabbá és
érdekesebbé tenni. Fokozott
figyelmet
szeretnék
szenteli
a
falu
gyorshajtóira!!!Szeretném ha továbbra is
támogatnánk az idősebbeket a nyugodt és
biztonságos
nyugdíjas
éveikben!
Megválasztásom esetén javaslatot fogok tenni,
hogy a képviselő testület tiszteletdíját fordítsuk
egyházi, kulturális, sportköri,vagy közösségi
célokra.

57 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 2006ig. Közben 1993-ban technika tanári diplomát
szereztem.
Élettársi kapcsolatban élek. Házasságomból
született fiammal -aki 29 éves kertészmérnökés párommal családi gazdaságot üzemeltetünk.
8 ha gyümölcsültetvény és mintegy 100 ha
szántóterület
művelésének
,
termékértékesítésének,
adminisztrációjának
minden gondja és öröme tölti ki napjainkat és
adja megélhetésünket.
Mindezek mellett 20 éve vagyok Sé
község
„társadalmi
megbízatású”
polgármestere. Ennek a 20 évnek a munkáját
önök fogják igen vagy nem szavazatukkal
megítélni. A munkámat én mindig becsülettel,
legjobb tudásom szerint próbáltam végezni, de
még sok ötletem (ötletünk) elképzelésünkmelynek alapjait, terveit már elkészítettüknem tudott megvalósulni (faluközpont,
kerékpárút, Szünöse patak fejlesztés).
Mindezek és az Önöktől vagy bárkitől
származó további jó és megvalósítható célok
elérésében
szeretnék
képviselőként
közreműködni
és
tapasztalatommal,
ismereteimmel segíteni a polgármester és
képviselő-testület munkáját.
Szeretnék emellett a falu utcáinak,
közterületeinek
virágosításában
„szakértelmünkkel”, eszközeinkkel tevékenyen
is részt venni, a falu sport és kulturális életében
aktívan közreműködni, támogatni.
Ezúton is szeretném megköszönni,
hogy ilyen hosszú időn keresztül megtiszteltek
bizalmukkal.
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Dr. Káldy Zoltán

Családommal 12 éve lakunk Sében a Mátyás
király utcában. Szakorvosi, közgazdász és
egészségügyi szakmenedzseri diplomával
rendelkezem, jelenleg a Markusovszky Kórház
stratégiai és minőségirányítási igazgatójaként
dolgozom. Feleségem a faluban fogorvos,
felnőtt gyermekeink vannak. Értékrendemben
a fejlődés, a céltudatos gondolkodás, a
tisztánlátás az elsők között szerepel.
Az
elmúlt
időszakban
önkormányzati
képviselőként is tevékenykedtem. Eddig elért
eredményeink biztatóak, a lehetőségeink
függvényében
valósítottunk
meg
beruházásokat (járda, útépítés, parkosítás,
faluház, stb.), a falu pénzügyi helyzete,
gazdálkodása stabil.
A falu vezetésének felelőssége a működtetés és
a fejlesztés. Ma már mindkét feladat csak
ambiciózus, agilis és - optimális esetben hozzáértő
testülettel
végezhető
el
megnyugtatóan.
Újraválasztásom esetén - az előző gondolatot
mindig szem előtt tartva - a legfontosabb
céloknak és feladatoknak a következőket
tartom:
- Megőrizni
Sé
önállóságát
az
önkormányzati rendszerben. Addig
tudjuk saját céljainkat megvalósítani,
amíg függetlenül élünk, gazdálkodunk,
nem pedig része vagyunk egy mindent
elnyelő nagy gépezetnek.
- Jobban kihasználni a hazai és uniós
pályázati lehetőségeket. A központi
támogatás egyre csökken, kevesebb az
„automatikusan kapott” pénz. A falu
megélhetése, fejlesztése attól függ,
hogy a pályázati rendszert hogyan
tudjuk kihasználni. A pályázatokat
„figyelni” kell, a kiválasztás után jól
megírni és végül úgy végigvinni a
megvalósítást, hogy a lehető legtöbbet
tudjuk kihozni belőlük.

-

-

-

-

A kisvállalkozások támogatása. A
növekvő munkanélküliség miatt az új
és
meglévő
kisvállalkozások
megerősítése egyben a falu érdeke is.
Ha ennek lendületet adunk, akkor a
helyi munkaerő foglalkoztatása mellett
az adóbevételek is a falu kasszáját
gyarapítják. A meglévő vállalkozói
réteget ösztönözni, támogatni, segíteni
kell. Emellett létre kell hozni a
rendezési tervben is szereplő „Ipari
parkot” a külső, új összekötő út
mellett.
Kerékpárút. Ez egy régóta húzódó,
meg nem oldott feladatunk. A testület
eddig is aktívan kezelte ezt a kérdést,
de
forráshiány,
pályázatok
megszüntetése miatt nem tudott
megvalósulni. Továbbra is keresni kell
a pályázati lehetőséget a kerékpárút
megteremtésére.
Fiatal, kisgyermekes családok segítése.
A kisgyermekes családok száma nőtt,
szükséges egy új játszótér kialakítása.
Bölcsőde, óvoda önálló működtetésére
a falu költségvetése nem elég, egy
ilyen teher csődhelyzetet is okozhatna.
Ma már viszont lehetőség van ilyen
profilú
helyi
vállalkozások
önkormányzati támogatására. Így
helyben
megoldható
lenne
az
elhelyezés.
Figyeljünk környezetünkre! Legyenek
tiszták az utcáink, a szemetelőket
figyelmeztetnünk kell. Terjesszük a
szelektív hulladékgyűjtés kultúráját!
Megoldandó a kerti nyesedékek,
levágott fű összegyűjtése, komposztáló
létrehozása. Ne égessünk gumit,
műanyagot!
Legyünk többet együtt, figyeljünk
egymásra! Továbbra is szükségünk
van
a
falunapra,
a
faluházi
rendezvényekre,
a
civil
kezdeményezésű összejövetelekre (pl.
ÖrökSÉgünk Alapítvány, Aranykör,
Demizson klub, sportrendezvények).
Tisztelegjünk hírességeink, fiatal és
idősebb tehetségeink előtt. Legyünk
büszkék magunkra!

A megvalósításhoz szeretném a falu
lakosságának felajánlani eddig megszerzett
munkahelyi és önkormányzati ismereteimet,
tapasztalatomat.
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kijavítását,
patak
tisztítása,
de
legfontosabbnak
tartom
az
emberek
problémáit, és hogy azokat együtt tudjuk
megoldani.
Márciustól önkormányzati képviselő lettem és
továbbra is ezt szeretném folytatni. Úgy
gondolom képviselőként, többet tudok tenni a
faluért, hogy szépüljön. Szeretném, ha az
emberek a problémáikkal, bizalommal
fordulnának hozzám.

Kiss Tibor

Kovácsné Takács Klaudia
Kiss Tibor Sé, Petróci sétány 10 szám alatti
nyugdíjas képviselő-testületi jelölt vagyok.
A jelenlegi képviselő-testület munkájában részt
vettem. Igyekeztem minden munkámban Sé
község és lakosságunk érdekeit méltóan
képviselni.
42 évet egy munkahelyen különböző
beosztásban dolgoztam, 20 éve séi lakos
vagyok, szeretem lakhelyemet. Minden
lakossal igyekszem jó viszonyban és
barátságban élni.
Megválasztásom esetén mint eddig, ezután is
igyekszem élettapasztalatom, erőm és tudásom
alapján falunk és lakosságunk érdekeit méltóan
képviselni.

Kedves Séi Polgártársam! Kérem, engedje
meg, hogy a helyi választás egyik
képviselőjelöltjeként bemutatkozzam Önnek!
25 éves vagyok, közgazdász. 3 éve lakom
Sében férjemmel a Mátyás király utcában.
Középiskolai tanulmányaimat Szombathelyen
a
Horváth
Boldizsár
Közgazdasági
Szakközépiskolában
folytattam,
majd
Budapesten a Heller Farkas Üzleti Főiskolán
szereztem közgazdász diplomát. A SZOVA
Zrt.- nél 2007 óta dolgozom: kontrolleri és
üzemeltetési feladatokat látok el. Jelenleg
boldogan várom kislányunk megszületését,
ami idén - a választásokkal egy időben október elején esedékes. Úgy gondolom, hogy
a tanulmányaim alatt megszerzett tárgyi
tudásomat és az elmúlt években elsajátított
gyakorlati tapasztalataimat Sé település
fejlődésének érdekében kellőképpen tudnám
kamatoztatni.
Közgazdászként
a
képviselőtestület gazdaságilag megalapozott
döntéseit tudom elősegíteni, miközben
hagyományainkat megőrizve, de a megújulást
képviselve fiatalos lendületet szeretnék vinni a
testületbe
és
annak
működésébe!
Megválasztásom
esetén
elsősorban
a
kisgyermekes családok igényei és elvárásai
alapján látnám el tisztségemet, hiszen saját
jövőnk egyenlő gyermekeink boldogságával és
boldogulásával. Tenni szeretnék a fiatalokért,
hiszen pár év múlva Ők lesznek azok, akik
terheinket a vállukon cipelik. Ehhez most kell

Koroknai Péterné

Születésem óta Sében élek. Kereskedelmi
Szakközépiskolát végeztem. Férjhez mentem,
majd született 3 gyermekem: 2 lányom és 1
fiam.
Jelenleg a Központi Statisztikai hivatalban
bedolgozó
vagyok,
mellette
szociális
gondozói feladatot is ellátok. Munkám révén
kapcsolatban állok a falu lakosságával és
egyre több új lakossal ismerkedek meg.
Megköszönném a leadott ajánlószelvényeket,
a bíztatást és a támogatást. Ezzel a
bizalommal és a faluban élő emberek
segítségével szeretném a települést tovább
fejleszteni és szebbé tenni, az utak járdák
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minden támogatást megadnunk nekik!
Tevékenységem során továbbá a számos hazai
és uniós pályázati forrás elnyerésére
helyeznénk nagy hangsúlyt, hiszen komoly
források állnak a jövőben is rendelkezésre,
melyek elnyerése által minimális önerővel
komoly fejlesztések és/vagy beruházások
valósíthatók meg. Álláspontom szerint a Sében
tevékenykedő kulturális- és sportcélú civil
szervezetek támogatása, valamint a gazdasági
társaságok tevékenységének összehangolása és
letelepülésük elősegítése szintén fontos
feladatunk. Köszönöm, hogy időt szakított
bemutatkozó anyagom elolvasására!

közösséget alkotva éljenek egymás mellett,
valamint, hogy a község még inkább
kedvezzen a gyermeküket itt nevelő szülőknek,
pl.:
újabb
játszóterek
kialakításával.
Szeretném, ha mindenki jól érezné magát a
faluban: akik már születésük óta itt laknak,
érezzék, hogy bár a falu lakossága gyarapszik,
az egymásra figyelés, a jószomszédi viszony
továbbra is megmarad, akik pedig nemrég
költöztek községünkbe, ne „csak” egy új házba
költözzenek, hanem találjanak igazi otthonra
falunkban.
Testnevelő tanárként és sportolóként a fiatalok
összefogását is fontosnak tartom, óvjuk
egészségüket, alakítsunk ki bennük egy helyes
értékszemléletet, emellett minden korosztály
tudjon egymással találkozni, legyen lehetőség
a kommunikációra.
A séi egyházközség képviselőjeként fontosnak
tartom a keresztény értékek megőrzését is.

Nagy Zoltán
Bemutatkozását polgármester jelöltként már
olvashattuk.
Pezenhófer György

Stalzerné Kulcsár Lilla

Pezenhófer György vagyok. 29 éves. A
Kanizsai Dorottya Gimnáziumban tanítok, és
emellett a 97,1 Rádió Szombathelynél
dolgozom szerkesztő-műsorvezetőként. Idén
nősültem, feleségemmel a séi templomban és a
faluházban fogadtunk egymásnak örök
hűséget. Gyermekkorom óta tevékenyen részt
veszek a falu életében: falunapokat
szerveztem, a helyi újságot is szerkesztettem,
részt vettem több társadalmi munkában és
amióta édesapám – másodmagával – létrehozta
az ÖrökSÉgünk Alapítványt, még több
lehetőségem nyílt arra, hogy tegyek a
községért.
Az előző választások idején még a
Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, 2005 –
2007
között
ügyintézőként
már
belepillantottam az ott folyó munkába, így
tisztában
vagyok
a
közigazgatási
folyamatokkal. Úgy érzem, hogy képviselőként
több lehetőségem lenne arra, hogy Sé
megőrizhesse falusias jellegét, és az itt lakók

Stalzerné Kulcsár Lilla vagyok, 10 éve élek a
déli
lakótelepen
családommal.
Férjem
vállalkozó. Két lányunk a PTE Általános
Orvosi Karán egyetemi hallgató. A Brenner
János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
(korábbi Püspöki Általános Iskola) tanára
vagyok. 6-10 éves gyerekeket tanítok 25 éve.
Ezért is tartom fontosnak a faluban élő
gyermekek sorsát, közösséggé formálását. Az
előző két ciklusban megkaptam a faluban élők
bizalmát, 8 éve képviselőként tevékenykedem.
Úgy gondolom, hogy az utóbbi években
létrehozott utak, járdák és buszmegállók
környezetének állagát meg kell őrizni;
javításukról, továbbépítésükről gondoskodni
kell.
Gyakran
kétkerekűvel
megyek
Szombathelyre, ezért tudom, hogy milyen
sürgős feladat a kerékpárút építése, ezt mindig
szem előtt tartottam. Sajnos ez nemcsak séi
probléma.
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Szeretném, ha a beköltözők és a séi emberek jó
kapcsolatot alakítanának ki. Ezért érzem jó
kezdeményezésnek a Demizson klubot, ahová
csak elindulni nehéz, de alkalmat ad minden
korosztálynak
az
ismerkedésre,
beilleszkedésre, „befogadásra”.
Bízom benne, hogy a következő ciklusban
sikerül a Faluház környékén kialakítani egy
olyan
pihenőparkot
játszótérrel,
ahol
leülhetnek a kismamák, a nagyszülők. Amíg a
gyermekek
játszanak,
megbeszélhetik
egymással a mindennapok nehézségeit és
szépségeit.
Remélem, megkapom az itt élők további
bizalmát, mert szeretnék részt venni a már
most
gyönyörű
falunk
szépítésében,
fejlesztésében
és
az
itt
élők
életkörülményeinek javításában.
Ugyanaz a célom, mint négy évvel ezelőtt:
Szeretném, ha mindenki úgy érezné, a mi
falunk valóban a miénk, mindannyiunké.

Szerdahelyi Zsuzsanna

Celldömölkön születtem 1949-ben. 1992-ben
költöztem Sébe családommal. 1991 és 2006
között a Séi Önkormányzat pénzügyese
voltam, nyugdíjazásomig.
A falu lakóival napi kapcsolatom van,
problémáikkal,
kérdéseikkel
gyakran
felkeresnek.
Ezért
jutottam
arra
az
elhatározásra, hogy képviselőként
-felhasználva 16 éves önkormányzati működés
kapcsán szerzett tapasztalataimat, pénzügyi
ismereteimetképviselni
tudom
korosztályomat. Gyakorló nagymamaként
rálátásom van a fiatalok és gyermekek
problémáira, életére.
Az említett korosztályok képviseletén túl
szívügyemnek
tekintem
a
parkosítást,
virágosítást, környezetünk szebbé tételét.
Aktív nyugdíjasként szeretnék ismét tevékeny
részese lenni a falu életének.

Szerb János

Szőke Jánosné
38 éves vagyok, a Sárvári Gyógyfürdő
gyógyászati
részlegén
rheumatológus
főorvosként dolgozom.
1998-ban költöztem Szentesről Sébe a tiszta
levegő, csend, nyugalom reményében.
Önkormányzati képviselőként az egészségesen
élhető falu érdekében kiemelten dolgoznék a
következőkért:
Sében születtem, és azóta is itt élek a
családommal együtt. Jól ismerem a teleülésen
élő idősebb és fiatalabb korosztályt is.
Képviselői munkám révén szinte napi
kapcsolatban állok a falu lakosságával.

Égetés, levegőszennyezés, hangos munkák
szabályozása és annak betartatása.
A szelektív hulladékgyűjtő körüli állandó
problémák rendezése.
A faluban élő óvodás korú gyermekek
elhelyezési gondjainak segítése, esetlegesen
családi napközi létrehozása.
Játszótér bővítése, modernizálása.

A
jövőben
a
megnövekedett
szabadidőm miatt még több energiát tudok
fordítani a lakosság képviseletére, a közösségi
kapcsolatok erősítésére.
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majd megszűnésével a jogutód Jabil Circuit
nemzetközi
nagyvállalatnál
dolgoztam
mérnökként.
A Jabil szombathelyi tevékenységének
megszűnésekor a gépjármű elektronikát gyártó
Delphi Hungary KFT-hez kerültem és jelenleg
is a Delphinél dolgozom a termelőgépek
üzemeltetéséért felelős mérnökként.
Szombathely
környékét
járva
megtetszett Sé csodálatos zöld környezete.
1995-ben költöztem családommal Sébe és ez
idő óta vagyunk séi lakosok.
Nyitott személyiségnek érzem magam.
Munkám
során
mindig
közösségben
dolgoztam, sokszor a munkámhoz tartozó
dolgozókat irányítottam. Érzékeny vagyok az
emberek problémaira, szívesen segítek a
hozzám fordulóknak.
Amennyiben képviselőként bizalmat kapok Sé
lakosaitól azon leszek, hogy az önkormányzat
a lakosságnak is fontos dolgok, problémák
megoldásán dolgozzon, a közösség érdekében
községünk fejlődésén tevékenykedjen és ezt a
séi lakosok is lássák és érzékeljék.
Szeretnék aktívan részt venni lakóhelyünk
jobbá, szebbé tételében és környezetünk
megóvásában. Szeretnék azon munkálkodni,
hogy Sé zöld környezetét megtartsuk és tovább
fejlesszük, mi séi lakosok jobban megismerjük
egymást, nagyobb felelősséggel érezzünk
egymás iránt.
Az előző és a most lezáruló ciklus alatt már
megkedvelt és jól működő közösségi
megmozdulásokat meg kell tartani és azokat ha
lehet tovább kell fejleszteni.
A közösség támogatásával szeretnék azon
dolgozni, hogy a falu lakosságának egy aktív
pihenést nyújtó, szép lakókörnyezetet tudjunk
biztosítani.
Az Aranypatak melletti zöld folyosó területén
és a meglévő sportpálya fejlesztésével egy
sport és szabadidő park kialakítható.
Erőforrást kell találni és kezdeményezni a Sé
határában lelhető római kori régészeti értékek
hozzáférhető
részének
feltárását
és
látogathatóvá tételét.
További fejleszthető területek:
- iskola busz beindítása, idősek
segítése, a faluban családi gyermek
felügyelet megvalósítása
- közbiztonság javítása folyamatos
terület
felügyelettel,
köztéri
kamerák elhelyezése a falu több
pontján, Szomszédok Egymásért
Mozgalom népszerűsítése

Az eddigi képviselői tevékenységem
alatt sok kisebb-nagyobb lakossági problémát
sikerült képviselőtársaimmal megoldani.
Megválasztásom esetén ezután is
együtt kívánok munkálkodni településünk
lakosságával közösségünk szolgálatában egy
élhetőbb jövő reményében.

Vincze László

1955-ben Szombathelyen születtem.
Nős vagyok, két 20 éves iker fiú édesapja.
Születésem után szüleimmel a Balatonfelvidékre, Tapolcára költöztünk. Középiskolai
tanulmányimat Székesfehérváron végeztem és
érettségiztem a Gép- és Híradásipari
szakközépiskolában híradásipari szakon. Majd
11 hónap kiskunfélegyházi katonáskodás után
Kazincbarcikán az Automatizálási főiskolán
tanultam és kaptam villamos üzemmérnöki
diplomát. Érdekelt az angol nyelv így
önmagamtól egy nyelvkönyv segítségével
kezdtem el angol nyelvet tanulni.
Első munkahelyem Székesfehérváron a
Videoton Számítástechnika gyárban volt ahol
fejlesztő mérnökként dolgoztam. Ezután
Siófokra kerültem a Gáz- és Olajszállító
Vállalathoz. Az itt töltött 6 év alatt részt
vehettem
a
magyarországi
gázvezeték
rendszeren
kiépített
műszerezési
és
telemechanikai nagyberuházás kivitelezésében.
Angol nyelvtudással lehetőségem nyílt
dolgozni a vállalat oldalán egy másfél éves
olajipari projecten Kuwaitban.
1988-ban nősültem, gyökereim visszahúztak
Vas megyébe. Feleségemmel 1989-ben
Szombathelyre költöztünk.
A Szentgotthárdon induló Opel gyárba
kerültem mérnöki munkakörbe. Munka mellet
elvégeztem a Zalaegerszegi Számviteli
Főiskolát és kaptam mérnök-közgazdász
diplomát. 1996-tól a szombathelyi Philips,
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közlekedés biztonság javítása,
sebesség folyamatos ellenőrzése a
Szabadság utcában
kerékpárút
megépítése
Szombathely irányba, úthálózat
karbantartása
következetes parlagfű irtás magánés
közterületeken,
szelektív
hulladék gyűjtés szükség szerinti
elszállítása, átmeneti humusz
tároló létrehozása és működésének
ellenőrzése
beltéri vízrendezési terv készítése,
csapadék elvezető árkok tisztán
tartása
utcák virágosítása és parkosítása,
lakosság ösztönzése az ingatlanok
utcafronti virágosítására
közösség formáló, sportra és
kultúrára irányuló civil mozgalmak
támogatása
a falu fiatalságának tartalmas és
kulturált
időtöltést
biztosító
ifjúsági klub támogatása
lakosság tájékoztatásának javítása,
rendszeres
tájékoztatás
az
önkormányzat munkájáról (újság,
E-mail, honlap, Falu Tv)
megfelelő fórum biztosítása a
rendszeres lakossági visszajelzések
érdekében
lakosság barát ügyfélfogadási rend
biztosítása az önkormányzatnál

Viszkedné Gyürüs Mária

1987 óta élek a családommal Sében. Egy
gyermekünk van Tamás, aki másodéves
egyetemista, és a www.9789.hu főszerkesztője.
11 éve vezetem a séi Postát, ahol napi
kapcsolatban állok a lakossággal. Fontosnak
tartom, hogy a képviselők az emberek között
sokat tartózkodjanak, hiszen csak így
ismerhetik meg az emberek gondjait,
problémáit, álmaikat, vágyaikat.
A képviselőtestületnek 16 éve vagyok a tagja,
ez alatt jelentős infrastrukturális változások
mentek végbe a településen. Víz, gáz,
szennyvízhálózat, kábel TV, internet és
mindezek mellett folyamatosan szépült a
falunk, új házak épültek, nőtt a lakosság. De
van még tennivaló bőven! Céljaim közé
tartozik, hogy az Önkormányzat továbbra is
biztonságos költségvetéssel működjön, hogy
tudjunk pályázni, és új terveket megvalósítani.
Fontosnak tartom a fiatal séi tehetségek
felkarolását;
az
óvodások,
iskolások,
nyugdíjasok anyagi támogatását.
Örülök a Demizson Klubnak és a civil
szervezeteknek,
hogy
munkájukkal
összehozzák az embereket, és lehetőséget
adnak egymás megismerésére, "hiszen minden
ember különleges, és érdekes". Ezek a civil
szervezetek segítenek az új lakosoknak
beilleszkedni, és bekapcsolódni falunk
"vérkeringésébe". Az hogy a falunk szép,
rendezett és tiszta legyen minden séi lakos
felelőssége, ehhez szükség van a lakosság
összefogására.
Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt 16
évben a falu lakosságának bizalmát, és
támogatását.

Fontos a megvalósítandó célokhoz minél több
vissza nem térintendő pályázati céltámogatás
elnyerése. Ennek érdekében az erre
szakosodott cégek igénybevétele is szükséges.
A Közös célok, Közös elhatározással, Együtt
munkálkodva megvalósíthatók. Ehhez kérem
az Önök bizalmát és képviselővé választásom
esetén tevékeny együttműködésüket.

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató.
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