
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK

ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK 

IDŐPONTJÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:  2014. OKTÓBER 12.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

Sé községben a hivatalos szavazóhely címe: 
Sé, Szabadság utca 29. (Faluház).

A szavazóhelyiség akadálymentesített.
A szavazás feltétele, hogy a szavazó a személyazonosságát 

igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és 
 - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy
- vezetői engedély vagy

B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó 
személyazonosító igazolvány.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség.

2014. SZEPTEMBER A FALU HÍREI

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásán nyilvántartásba vett jelöltekről a szavazólapon történő 
megjelenés sorrendjében, a Helyi Választási Bizottság sorsolása 
szerint.

Sé községben nyilvántartásba vett polgármester jelöltek:
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet
1. Sörös István független jelölt
2. Nagy Róbert független jelölt

Sé községben nyilvántartásba vett képviselő jelöltek:
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet
1. Viszked Tamás András független jelölt
2. Bálint Gertrúd független jelölt
3. Horváthné Kruczler Zsanett Ildikó független jelölt
4. Kiss Barna Gábor független jelölt
5. Máté Tamás független jelölt
6. Horváth László független jelölt
7. Kisfalvi Krisztián Ferenc független jelölt
8. Pezenhófer György független jelölt

A Séi Telegráf választási számában a polgármester és képviselő 
jelöltek felkérésünkre leadott bemutatkozó anyagát változatlan 
formában közöljük.



Falunk jelenlegi polgármestereként szólí-
tom meg Önöket. Négy év telt el az előző 
választások óta. A vezetésemmel működő 
önkormányzat munkájáról, működéséről 
mindenkiben kialakult egy kép. Tettük a 
dolgunkat. Október 12-én kapjuk meg a 
bizonyítványt az elmúlt időszakról. A napi 
munkavégzés során vagy a különböző ren-
dezvényeken számos falubelivel találkoz-
tam, mégis engedjék meg, hogy pár szóval 
bemutatkozzam.

1967-ben születtem Szombathelyen. 
1990-ben magyar-könyvtár szakos, 1997-
ben német nyelvtanári diplomát szereztem. 
Őseim anyai ágon generációk óta éltek 
Sében. Édesapámék az 50-es évek elején 
költöztek a faluba. Érdeklődésemet a falu 
iránt anyai nagyanyám keltette fel. A rend-
szerváltást követően - mint végzős főiskolai 
hallgató - lettem a Séi Baráti Kör elnöke.

1990-től 12 éven át voltam falumban 
önkormányzati képviselő, számos döntés-
ben vehettem részt. 1990-től tevékeny-
kedtem a falu kulturális életében, előbb 
a séi kultúrház, majd a Faluház vezetője-
ként. 1996-ban szerencsés véletlen folytán 
Pécsett rábukkantam Sé egykori nemesi 
családjának, a Sey családnak a nyomára. 
Azóta rendszeressé váltak a séi Sey családi 
találkozók. A család tagjai az ÖrökSégünk 

Alapítvány önzetlen támogatói.
A millennium évében Mozaik Sé múltjá-

ból címmel jelent meg könyvem.
2002-ben a fővárosba sodort az élet, csa-

ládot alapítottam. Feleségem, Krisztina a 
közigazgatásban dolgozik humánigazga-
tási ügyintézőként. 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.

2010-ben visszatelepültünk szülőfalum-
ba, a Várhegyi Károly utcában élünk. Fia-
im, András és Tamás a szombathelyi Derko-
vits Gyula Általános Iskola alsó tagozatos 
tanulói.

A rugalmasabb időbeosztás érdekében 
a német nyelvet, mint vállalkozó tanítom. 
Különböző nyelviskolák tanáraként cégek 
felnőtt dolgozóit oktatom.

A polgármesteri teendőket megválasztá-
som esetén, akárcsak a mostani ciklusban, 
tiszteletdíjasként látnám el.

A polgármester a képviselő-testülettel és 
a lakossággal együtt munkálkodik. Mun-
kánk során számos eredményt értünk el, és 
látjuk a jövőben megvalósítandó feladato-
kat. Az elvégzett munkáról mindig részlete-
sen beszámoltunk a Séi Telegráfban, illetve 
az évente megtartott közmeghallgatásokon.

Célunk volt a szép, élhető környezet meg-
teremtése. Felszámoltuk a falu több pontját 
korábban elcsúfító hulladéklerakó helyeket, 
parkosítottuk a temető környékét, fákat ül-
tettünk a község különböző helyein. A szab-
ványoknak megfelelő játszótér kisgyerme-
kes családok alkalmas találkozó helye.

Kiemelten kezelte önkormányzatunk a 
környezettudatosságot, a zöld kérdést. Új 
szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítot-
tunk ki, működésünk kezdetén megszervez-
tük a zsákos szelektív gyűjtést, próbáltunk 
megoldást találni a fanyesedék elhelyezé-
sére, kezelésére. Sikeres pályázatunknak 
köszönhetően csaknem 300 komposztáló 
ládát vehet igénybe a lakosság. Képviselői 
felajánlás alapján szezonálisan ingyenes 
zöld zsákot kérhettek a séiek négy éven ke-
resztül. Évente szerveztünk lomtalanítást, 
elektromos hulladékgyűjtést. A már lezárt 
déli hulladéklerakó rekultivációját pályázati 
forrásból megterveztettük. Falunk nem füs-
tös falu, a pénteki égetési rendet igyekeznek 
a falubeliek betartani.

Felújítottuk a buszmegállókat, több év 

után kifestettük a faluházat, külső és belső 
megújuláson ment át az önkormányzati hi-
vatal: lecseréltük az évtizedes tetőzetet, szi-
geteltük az épületet, térköveztünk.

Biztonságosabbá vált a forgalmas Rajki 
utca kicsatlakozása a Szabadság utcára, lát-
ványosan megújult a Petőfi utca. Mezőgaz-
dasági útjainkat rendszeresen karbantartjuk, 
minden évben javítjuk a tél során keletke-
zett kátyúkat, járdát építettünk a Rajki ut-
cában.

A négy évünk felemásra sikeredett. Kor-
mányzati döntésnek köszönhetően 2013-tól 
az eddig befolyt adók jó részét nem tele-
pülésünk kapja meg, ezért az utóbbi két 
évben hozzávetőlegesen 80 millió forinttal 
kevesebből gazdálkodott a falunk. Született 
néhány megszorító intézkedés. Tartalékot 
képeztünk, hogy a következő évekre is gaz-
dálkodási biztonságot tarthassunk fenn.

2012-ben nagy döntésre szánta el ma-
gát önkormányzatunk. Az önkormányzati 
rendszer törvényi változása miatt csak úgy 
tarthattuk meg saját hivatalunkat, hogy más 
településeket is megkerestünk, partnerekre 
találtunk. Előbb Sé és Perenye Községek 
Körjegyzőségét hoztuk létre, majd 2013-
ban létrejött a Séi Közös Önkormányzati 
Hivatal, mely négy település: Bucsu, Nar-
da, Perenye és Sé közös hivatala, ügyinté-
zésének székhelye lett. A kapcsolattartás 
rendszeres, ezt már a falunapokon is tapasz-
talhattuk.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil szer-
vezetekkel, bevonjuk őket a különböző 
rendezvényekbe, költségvetési lehetősége-
inkhez, tevékenységükhöz mérten jelentős 
anyagi támogatásban részesülnek. A helyi 
sportkörnek adott támogatás segítségével 
végéhez közeledik a sportöltöző felújítása, 
még a tetőzet cseréje várat magára. Önkor-
mányzatunk támogatta az egyház kérését is, 
nagyobb összeget szavaztunk meg a temp-
lombelső restaurálására, festési munkálata-
ira.

Sében nincsenek régi és új lakosok. 
Mindenki jött ide valamikor. Itt csak séiek 
élnek! Ennek szellemében törekedtünk a 
közösségteremtésre, közösségformálásra. 
Talán emlékeznek még a nagy Sé feliratra, 
amit magunkból alakítottunk ki az egyik fa-
lunapon. Hagyományainkat ápoltuk, ünne-
peinket (Idősek napja, Mikulásvárás, Falu 
karácsonya…) megültük. Újító szándékkal 
szerveztük meg kétszer a Zsigmond napot, 
tavaly a Szent Mihály napot, idén tartottunk 
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SÖRÖS ISTVÁN
független polgármester jelölt

TISZTELT SÉI LAKOSOK, 
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
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Idén október 12-én ismét polgármestert és 
képviselőket választunk településünk élére. 

Tekintettel arra, hogy több, mint egy évtize-
de itt élek családommal, és aktív résztvevője 
vagyok a falu közösségi életének, felkérésre 
úgy döntöttem, hogy polgármester jelöltként 
elindulok a választásokon. Kérem, engedjék 
meg, hogy röviden bemutatkozzam!

Sárváron születtem, 46 éves vagyok. Fe-
leségemmel és 23 éves fiammal 13 éve élek 
Sében. Középfokú végzettségemet Szom-
bathelyen a Savaria Közlekedésgépészeti 
szakközépiskolában szereztem, 1986-ban. 
Az érettségi után a katonai pályára sodort az 
élet. Az első diplomámat 1989-ben a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskolán szereztem, 
mint üzembentartó üzemmérnök. Első tiszti 
beosztásba Tatára kerültem, majd 1990-től 
Szombathelyen szolgáltam, végigjártam a 
„ranglétrát”, míg végül az alakulat gépjár-
mű-technikai szolgálat főnöke lettem. 10 
éven át dolgoztam ebben a munkakörben, 
egészen a Laktanya bezárásáig. Közben a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
szereztem meg második diplomámat, mint 
technikai menedzser. Egy rövid Tapolcai 
kitérő után Budapestre kerültem. Először 
a Magyar Honvédség gépjármű-technikai 
anyagellátását irányítottam, majd a Hon-

védelmi Minisztériumban a Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal főmérnöke lettem. 2013-
tól nyugdíjas vagyok. 

Munkámat számos miniszteri, államtit-
kári kitüntetéssel, ismerték el. Munkámból 
kifolyólag nemcsak más minisztériumok, 
hanem számos nagyvállalat vezetőivel is 
napi kapcsolatban voltam, szélesítve ezzel az 
amúgy is sokrétű kapcsolatrendszeremet. A 
pályafutásomból kiderül, hogy kellő vezetői 
tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy mindezt 
tudjam kamatozatni polgármesterként is. Je-
lenleg egy autókereskedéssel foglalkozó vál-
lalkozásnál működöm közre.

Amióta Sében élek, aktívan részt veszek a 
falunk közösségi életében. Közösségi mun-
kám a sport területén csúcsosodott ki, hi-
szen a helyi sportegyesület elnöke vagyok. 
Büszke vagyok arra, hogy rengeteg fiatal 
megfordult a kezem alatt, akik közül mára 
sokan már elismert sportolók lettek. 2009-
ben a labdarúgás területén végzett munká-
mért a Vas Megye Sportjáért kitüntető címet 
kaptam. A sportegyesületünk évről-évre fej-
lődik. Rengeteg pályázatot nyújtottam be, 
melyek közül a legtöbb sikeres volt. Ezen 
pályázatoknak köszönhetően sok más min-

NAGY RÓBERT
független polgármesterjelölt

kettő egészségnapot. Az „EgészSéget egész 
Sének!” projekt keretében – pályázati esz-
közökből - egy éven át számos programot 
valósítottunk meg a civilek aktív közremű-
ködésével, séi fiatalok két éven át táboroz-
hatnak pályázati pénzen.

Falunkat minden évben rajz szakos hall-
gatók látogatták meg, művésztelep hely-
színe lett Sé. Törekvéseinket látva ebben 
az évben Sé Község Önkormányzata meg-
kapta a Magyar Népművelők Egyesülete 
„Önkormányzatok a közművelődésért” el-
nevezésű díját.

A Séi Telegráf című önkormányzati ki-
adványt eddig 12 alkalommal jelentettük 
meg, jól működik falunk honlapja, a  http://
www.9789.hu, www.9789.hu, jelen va-
gyunk egy közösségi fórumon Vitamin Sé 
néven. A nálunk folyó munkáról, program-
jainkról többször elismerően tudósított a 
Vas megyei média.

Nem teszek ígéreteket a következő cik-
lusra vonatkozóan. Az elkezdett munkát 
folytatnám. Az ígéretek betartása sok té-
nyezőtől függ. Az előttünk álló feladatokat 
veszem sorra.

A jelenlegi testület határozott arról, hogy 
a falu központjában az ún. Szünöse lakó-
park munkálatait támogatja. Itt-ott prob-
lémák merültek fel, melyek megoldásán 
dolgozunk. A korábbi döntésnek szeretnék 

érvényt szerezni megválasztásom esetén.
Falunk központját a buszmegálló felőli 

oldalon meg kell terveztetni, újraformázni. 
Szükséges lenne a Szabadság utca páros 
oldalán is a járda elkészítése (akár szaka-
szosan is), a Szerház utcai útkicsatlakozás 
biztonságosabbá tétele.

Újra kell gondolni a falu utcáinak közle-
kedési problémáit a balesetmentes gyalogos 
és autós forgalom érdekében.

A falun belüli kerékpárút kérdése több-
ször felmerült. Korábban pályázati önrészt 
is tettünk félre rá. Nem jelent meg eddig 
alkalmas pályázat, a hiányzó szombathelyi 
szakasz ügyében egyeztettünk Szombat-
hely városával. Megoldandó feladat, mert 
a kanyargós szakasz valóban veszélyes. Ha 
a kerékpárút építésére meglesz a megfele-
lő pénzeszköz, a falu főutcája is megújul, 
szebbé válik, legalább úgy, mint a hivataltól 
a nyugati faluvéghez vezető szakasz.

Célunk további jó kapcsolat ápolása a kö-
zös hivatalhoz tartozó településekkel. Nyit-
ni kell Torony, Dozmat felé. Ezt a korábbi 
lakossági kapcsolatok is ésszerűvé teszik. 
Szombathellyel szintén partnerségre törek-
szünk.

Sé bekapcsolása a turizmusba, akár a val-
lási turizmusba a jövő fontos feladata.

Falunk újkőkori múltjának bemutatására 
Faluházunk alkalmas hely. A Savaria Mú-

zeum munkatársai már készítik a terveket.
Öt utcában okoz problémát a szennyvíz, 

különösen nagy esőzés esetén. A vízügyes 
szakemberekkel együtt megnyugtató meg-
oldást kell találni. A szabálytalan esővíz-be-
vezetéseket fel kell deríteni a közösség 
érdekében. A csapadékos időjárás bebizo-
nyította, hogy szükség van az árkok rendbe-
tételére. Ebben a lakosság aktív közremű-
ködést várom.

Folytatni kell a középületek felújítását, 
így a ravatalozó, a séi posta fogadóterének 
festése is esedékessé vált. A temetőben a 
már nem gondozott sírokat fel kell számol-
ni, a sírköveket egy méltón kialakított he-
lyen lehetne tárolni.

A közbiztonság érdekében kétszer is pá-
lyáztunk térfigyelő rendszer kiépítésére. 
Sajnos, eddig nem nyertünk, de a tervek 
elkészültek.

Sé rendezett település. A rend fenntartása 
nagy feladat, de a fűnyírásban, fák nyesésé-
ben, kinti munkákban a jövőben is számítok 
a közfoglalkoztatottakra. Más települések, 
ahol több a munkanélküli, jobb helyzetben 
vannak ebből a szempontból.

Falunk a közös hivatal dolgozóinak mun-
kájával, szakértelmével, a megfontolt ön-
kormányzati döntések alapján biztonságo-
san gazdálkodott, és ezt a célt a jövőben is 
fontosnak tartom.

TISZTELT SÉI POLGÁROK!
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den mellett meg tudtuk valósítani a sportöl-
töző felújítását, remélem a falu örömére is, 
hiszen számos rendezvény ezen a területen 
kerül megrendezésre. Évek óta a falunapok 
és más központi rendezvények megszervezé-
sének egyik oszlopos tagja vagyok. 

Megválasztásom esetén a polgármester-
séget társadalmi megbízatásban kívánom 
ellátni és az összeférhetetlenség miatt termé-
szetesen a sportegyesület vezetéséről lemon-
dok!

Sé községre mindig is a dinamikus fejlő-
dés volt a jellemző. Sajnos ez a tendencia 
az utóbbi négy évben véleményem szerint 
megtorpant. Amennyiben megbízatást ka-
pok a polgármesterségre, ezt a folyamatot 
újra helyes útra állítjuk, Önökkel közösen. 
Mint már az előzőekben említettem igen ki-
terjedt kapcsolatrendszerrel bírok. Mindezt 
szeretném kamatoztatni a falu „újraéleszté-
se” és felvirágoztatása során. Én a munká-
ban hiszek, melyhez alázat, fegyelem, tenni 
akarás, határozottság kell mindenki részéről. 
Az eddigi feladataim, megbízatásaim során 
mindig a maximumot követeltem meg min-
denkitől, beleértve magamat is, aki az adott 
ügy érdekében tevékenykedett, ezt várom 
majd el leendő munkatársaimtól és képvi-
selőtársaimtól is.

Sok-sok megoldásra váró feladat van, 
mely évek óta csak húzódik, annak ellenére, 
hogy ígéretek voltak a megoldásukra. Csak 
a legfontosabbak dióhéjban, nem fontossági 
sorrendben: 

Szükséges a rendezvények és programok 
kiszélesítése, a közösség mind szélesebb kö-
rének bevonásával, ezekről a falu lakosságát 
időben tájékoztatni kell. Előre kell lépni a fa-
lunapok megszervezésében, sokkal nagyobb 
számban kell bevonni a lakosságot az év 
központi rendezvényébe.

Kiemelten kell kezelni a civil szervezetek, 
az egyház, a klubok, munkájának támogatá-
sát, mert alapvető szerepet játszanak a falu 
közösségének összekovácsolásában. Emiatt 
fontos működésük segítése, jobbítása akár 
szponzorok bevonásával is. 

A faluban élő fiatalságot „elő kell csalogat-
ni” a számítógépek elől, különböző progra-

mokkal, rendezvényekkel, agitálni kell őket 
a civil szervezetekbe, be kell vonni őket a 
közösségi életbe! 

Egy szintén régóta húzódó, meg nem ol-
dott feladat, ami talán a legjobban bosszantja 
falu lakóit az a Sét Szombathellyel összekö-
tő kerékpárút megépítése. Ez kiemelt pro-
jektként szerepelt az előző önkormányzati 
ciklus feladatrendszerében, de legnagyobb 
sajnálatunkra az ígéretek ellenére nem való-
sult meg!  Gondolom mindenki saját bőrén 
is megtapasztalta, hogy életveszélyes kerék-
párral eljutni a körforgalomig, nem beszélve 
arról, amikor gyermekink akarnak Szombat-
helyre biciklivel menni. Egy ilyen kiemelt 
projektre kell, hogy forrást szerezzünk és 
fogunk is szerezni!

Fontos a falu közbiztonságának, közleke-
dési moráljának, közútjainak további minő-
ségi javítása. Fél munkát nem lehet végezni, 
illetve nem szabad átvenni, itt a Petőfi Sán-
dor utca járda –és útfelújítására gondolok.

Nem történt meg a közmunka program 
adta lehetőségeinek kihasználása! Ezt kellő 
alapossággal kell megszervezni, felügyelni 
kell és akkor működni fog!

Meg kell oldani a falu arculatának még 
szebbé tételét, az utcák virágosításával, par-
kosítással. A fűnyírását prioritásként kell ke-
zelni a közmunkások bevonásával, valamint 
újabb gépek beszerzésével.

Szerencsére a kisgyermekes családok szá-
ma nőtt, ezért indokolt egy újabb EU szab-
ványnak megfelelő játszótér kialakítása a 
déli lakótelepi részen is!

Meg kell teremteni a falubusz szolgálta-
tást. Már a legkisebb falvak is rendelkeznek 
falubusszal és nagy hasznát veszi mindenki; 
öreg, fiatal, akár betegszállítás, ebédkiszál-
lítás formájában, nem beszélve a közösségi 
kirándulásokról.

A kapcsolatrendszer kibővítése elengedhe-
tetlen, hogy feladatainkat maximálisan végre 
tudjuk hajtani, hogy a mi falunkat mindenki 
tisztelje! Ne érjen meg bennünket az a szé-
gyen, hogy a faluban hosszú heteken keresz-
tül nincs világítás!

Személyes kapcsolataim által be kívánom 
vonni a helyi szakembereket, vállalkozá-

sokat és mindenkit akár társadalmi munka 
formájában a feladatok végrehajtásába. Min-
denkinek át kell éreznie, hogy ez az a hely 
ahol él, ezért tenni akar, mert ez a mi falunk!

Évek óta húzódik a faluközpont létrehozá-
sa. Az ügy végére pontot kell tenni és pontot 
is teszünk! Ezen a területen pályázati forrá-
sok függvényében javaslom egy óvoda és 
egy öregek háza kivitelezését!

A polgármesteri hivatal megkezdett fel-
újítási munkálatait egy látványos külsővel 
be kell fejezni. Az energetikai rendszerének 
átalakítását a mai kornak megfelelően – nap-
elemes rendszer, faapríték fűtés – természe-
tesen az erre vonatkozó állami támogatások 
felhasználásával végre kell hajtani.

Meggondolandó térfigyelő kamerák te-
lepítése a falu központi pontjaira, – önkor-
mányzat, templom, temető, bolt, sportöltöző 
– mert sajnos a rongálások majdnem min-
dennaposak.

A körjegyzőség működésének a további-
akban is zavartalannak kell lenni, igyekszem 
jó munkakapcsolatot kialakítani a dolgozók-
kal.

Végül, de nem utolsósorban feladataink 
megvalósításához ki kell használni a hazai 
és az uniós pályázati forrásokat! A kiírt pá-
lyázatokat folyamatosan figyelni kell, egy jól 
kivitelezett, megírt pályázattal biztos a siker! 
Ezt alapvető, központi kérdésnek tartom. Ez 
lételeme a fejlődésnek! 

Nézzük meg, hogy a környező falvak ho-
gyan fejlődnek! Köszönhetően annak, mert 
kihasználták a pályázati lehetőségeket, és 
mert a falu lakói összefogtak, igazi közös-
ségként működtek együtt. Lépjünk mi is a 
fejlődés, a haladás útjára, közösen!

Én nem a szavak, hanem a tettek embere 
vagyok! A megvalósításhoz én felajánlom 
tapasztalatomat, ismereteimet, kapcsolat-
rendszeremet. Gondolom Önök is azt sze-
retnék, ha nem helyben topognánk, hanem 
megindulnánk előre! Amennyiben egyet ér-
tenek velem, úgy kérem, szavazzanak az újra 
és adjanak lehetőséget, hogy vezetésemmel 
mindezt megvalósíthassuk! Köszönöm a 
megtisztelő bizalmukat! 

Hajrá Sé!

KARATE EDZÉSEK 6 ÉVES KORTÓL, NŐI ÖNVÉDELEM A SÉI FALUHÁZBAN
2014. október 2. kedd 17.30-19.00; csütörtök: 17.00-18.00 óra. Infó: Varju Gyula 5 Dan: 70/ 316-1903

MIÉRT JAVASOLJUK?
Mert ez az a mozgáskultúra, melynek gyakorlása nagyban hozzájárul az egészséged megóvásához, és bármelyik életkorban elkezdhető. 
A dislexiás, disgráfiás (olvasási és írási nehézségekkel küzdő) gyerekeknél a karate hatására ki tudnak fejlődni azok az idegközpontok, 

amelyek fejlődése csecsemőkorban valami miatt elmaradt. 
A karate segíti a testtudat fejlesztését, ezen belül a testséma kialakítását (pl. utánzó mozgások) és a testérzetek kialakítását.

Mert ez a leghatásosabb önvédelem, nem véletlenül a katonai, rendőri képzés fontos eleme.
Mert versenyezni lehet, ahol lehetőséged van lemérni a tanultakat szabályok között.
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Sé községben nyilvántartásba vett 
képviselő jelöltek

1988. június 14 –én születtem Szombat-
helyen, azóta Sében élek. A Gépipari és 
Informatikai Műszaki Szakközépiskolá-
ban végeztem gépipari számítástechnikai 
technikusként, majd a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Természettudományi 
Karán web-programozóként. Jelenleg 
Front-end fejlesztőként dolgozom Séből, 
rugalmas munkaidőben. Munkáim közül 
talán a 9789.hu-ra vagyok a legbüszkébb, 
amit immáron 12 éve szerkesztek, és fej-
lesztek. Foglalkozom ezeken kívül még 
fotózással, és grafikával, vannak munkáim 
a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél, il-
letve a játszótéren. Gyermekkorom óta te-
vékenyen részt veszek a falu életében: ren-
dezvényeket fényképezem, és több cikket 
is publikáltam már a Séi Telegráfban, gitá-
roztam rendezvényeken, filmeket vágtam. 
Édesanyám 20 évig volt a falu képviselője, 
ebből az utolsó 8 évben alpolgármestere, 
és jelenleg a séi postát vezeti. Úgy érzem, 
most rajtam a sor, hogy visszaadjam a fa-
lunak mind azt a sok jót, amit itt felcsepe-
redve kaptam a faluközösségtől.  Jól isme-
rem a településen élő idősebb és fiatalabb 
korosztályt is.

Amennyiben módom lenne rá, feleleve-
níteném azokat a dolgokat, amikre olyan 
szívesen visszaemlékszem a gyerekko-
romból: 

Mozis délutánok
Nyáron sátortábor a futballpályán
Történelmi, illetve családi vetélkedők
Továbbá szeretném megvalósítani:
Közösségi kapcsolatok erősítése
Közbiztonság javítása, önkéntes 
polgárőrség megszervezése
Bicikliút Sé és Olad között
Önkormányzati Blog létrehozása 
a gyűlésekről

Tisztelt Választók, kedves Séiek!

Bálint Gertrúd vagyok, 38 éves, férjem-
mel és két fiúgyermekünkkel együtt 5 éve 
élünk Sében. Budapestről költöztünk ide, 
de férjemmel együtt szekszárdi születé-
sűek vagyunk. Közgazdasági egyetemi 
végzettségem van, és maradtam is ezen a 
területen, egy takarékszövetkezetben dol-
gozom Szombathelyen.

Teljesen ismeretlenként költöztünk ide, 
de mostanra már - többek között a nyitott 
személyiségemnek, a pozitív hozzáállá-
somnak és a családomnak köszönhetően 
– sok ismerősre és barátra tettem szert itt 
a faluban és a környező településeken is.

Tájékozott, megoldást kereső, jövőbe 
tekintő és közösségszerető ember vagyok, 
melyek – képviselői megválasztásom ese-
tén – hozzájárulhatnak a falu fejlődéséhez.

Nem vagyok ígérgetős típus, a tiszta 
helyzetet szeretem. Az ígéretekhez ismerni 
kell pontosan a falu anyagi helyzetét, moz-
gásterét, esetleges pályázati lehetőségeit, 
fel kell mérni a még kiaknázatlan lehető-
ségeket.

Viszont én is, mint oly sokan, szeret-
nék biztonságosan, bicikliúton kerekezni 
Szombathelyre, szeretném gyakrabban 
érezni a frissen levágott fű illatát, de nem 
szeretném télen a tükörsima jégen eltörni 
a lábam, szeretném, ha az eddig terveken 
lévő fejlesztések a faluban megvalósulná-
nak.

Továbbra is támogatni kell a faluban ed-
dig is sikeresen működő civil szervezete-
ket, közösségi megmozdulásokat.

Érdemes lenne a falu arculatát egysé-
ges utcanév-táblákkal, vagy tájékoztató 
táblákkal szebbé tenni (ez nem feltétlenül 
kerül nagy összegbe!).

Igen, tudom, sok mindenhez pénz kell, 
de ha mindenki csak egy téglát hoz, akkor 
abból már lehet kezdeni építkezni.

Ha többen szeretnénk mindezeket, akkor 
sikerülni is fog, ezt máshol már bebizonyí-
tották.

VISZKED TAMÁS ANDRÁS
független jelölt

BÁLINT GERTRÚD
független jelölt

Sé
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Tisztelt séi Választópolgárok, 
kedves Barátaim, Ismerőseim!

Bemutatkozásomat egy idézettel szeret-
ném kezdeni:

„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol 
az emberek rejtélyes módon szeretik egy-
mást. Vagyis barátok. Minden érdeken, 
valláson, politikán, társadalmi helyzeten 
és világnézeten túl.” (Müller Péter)

Két gyermek édesanyjaként ezt naponta 
megtapasztalom a családban, de vallom, 
hogy ezen elvek nélkül egy közösség sem 
tud eredményeket, sikereket elérni.

Sajnos a mai túlhajszolt világunkban 
egyre kevesebb időnk jut egymásra, az 
egyes családok kis „szigetekként” élnek 
falunkon belül, gyermekeink elfelejtettek 
játszani, elfelejtették, hogy miként lehet 
értelmesen, tartalmasan és mégis vidáman 
EGYÜTT eltölteni a szabadidőt.

Szeretném gyermekeinknek a közös já-
ték örömét kulturális programokkal, krea-
tív foglalkozásokkal újra élvezetessé tenni, 
hogy egymást jobban megismerhessék, ez-
által baráti közösségek kialakulását előse-
gíteni.

Szerencsés vagyok, mert végzettségem 
egyben a hobbim is. A szombathelyi Nagy 
Lajos Gimnázium után a budapesti Köny-
nyűipari Műszaki Főiskola ruhaipari sza-
kán, majd a pécsi Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolán minőségügyi szakmérnökként 
diplomáztam.

Férjemmel és kislányommal 2006-ban 
költöztünk Sébe, kisfiúnk már itt született. 

Hamar megszerettük a falut, az itt élő em-
bereket. 

Először csak gyermekeimmel otthon 
„kézműveskedtünk”, majd a sors úgy hoz-
ta, hogy egyre többször találkozhattam az 
itt élő fiatalokkal és közösen alkothattunk 
a Faluházban.

Nagyon fontosnak tartom Sé kulturális 
programjait (Falunapot, húsvéti készülő-
dést, pünkösdölést, karácsonyi koncertet).

Tavalyi évben először elkészítettük saját 
adventi koszorúinkat. Ezt a szép hagyo-
mányt az év neves eseményeihez igazod-
va farsangi bálok szervezésével, gyerekek 
színpadi előadásával, rajz- és ügyességi 
versenyekkel szeretném bővíteni.

Hívő katolikusként nagy öröm számom-
ra, hogy a séi egyházközösség tagja le-
hetek, és megválasztásom esetén minden 
erőmmel támogatni fogom a keresztény 
értékek megőrzését.

1966. december 28-án születtem Szom-
bathelyen.  Hét évesen iratkoztam be a 
szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolába.  
Az első négy évben hegedültem, majd 11 
éves koromban kezdtem kürtölni Buza 
Gáspár tanár úrnál. Az ő irányításával 
végeztem a szombathelyi Zeneművészeti 
Szakközépiskolában 1985-ben. 1985-től 
1990-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneaka-
démián Tarjáni Ferenc művész úr osztályá-
ban tanultam. 

A kiváló minősítésű kamaraművész – 
művésztanári diploma megszerzése után a 
Savaria Szimfonikus Zenekar tagja lettem, 
ahol a mai napig dolgozom. A zenekari 
muzsikálás mellett részt veszek az együt-

tes munkájának szervezésében, művészeti 
titkárként. 

A megszerzett tudást pedagógusként is 
közvetítem, a nemescsói evangélikus gyü-
lekezet által alapított Ács Mihály Alapfokú 
Művészeti  Iskola tanára, megbízott igaz-
gatója vagyok.

Feleségem Kiss-Vincze Eszter fuvo-
laművész, tanár. Idén ünnepeltük házas-
ságunk 25. évfordulóját. Két gyermekünk 
van, Márton zongoraművész, a grazi egye-
tem mesterszakos hallgatója, Mihály a Bo-
lyai Gimnáziumba jár, 10. évfolyamos. 

Családommal rendszeresen szervezünk 
karitatív célú hangversenyeket, rendezvé-
nyeket, amelyeken természetesen közre-
működőként is részt vállalunk.

Az egészséges életmód szintén fontos 
számunkra: Marci a séi focicsapat oszlo-
pos tagja /az ifi csapat kapitánya/, Misi a 
Falco kosarasa, korosztályos válogatott. 
Eszterrel rendszeresen futunk a falut övező 
erdőben. A szellemi sportokból is kivesz-
szük részünket, a séi sakkcsapattal a kis-
térségi versenyeken mindig részt veszünk.

20 éve lakunk Sében, amit igazán ott-
honunknak tekintünk, és úgy érzem, a 
falu befogadott bennünket. Képviselőként 
szeretném elérni, hogy a Szombathelyről 
kiköltözött családok is hasonlóan otthon 
érezzék magukat falunkban. Színvonalas 
kulturális programokkal szeretném a kö-
zösségi életet megerősíteni, felélénkíteni, 
ill. a már meglévő programokat szélesebb 
körben ismertté tenni. 

HORVÁTHNÉ 
KRUCZLER ZSANETT ILDIKÓ

független jelölt

KISS BARNA GÁBOR
független jelölt

  Fohász
Vezess Virágtündér
rejtelmes réteken,
add hogy minden szavam
szép legyen, jó legyen.

Mutasd meg titkait
bogárnak, darázsnak,
árnyaknak, fényeknek,
színnek és  fonáknak.

Hajnalban meséld el,
mi fáj a világnak,
suttogjam, kiáltsam
pásztornak, királynak.

Csider Sándor



Üdvözlöm az Olvasókat! Máté Tamás 
vagyok. 

Tanulmányaimat 2009-2012 között a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központ Sporttudományi karán 
végeztem, Rekreációs szervező és egész-
ségfejlesztő szakon, Rekreáció szakirá-
nyon. Ezen felül 2011-ben az International 
Wellness Institute-nál Személyi edző kép-
zést végeztem.

A főiskola elvégzése után Bükfürdőn, 
Magyarország első kristályszerkezetű 
kalandpályáján, a Kristály Torony Ka-
landparkban és a Hotel Caramell**** 
holisztikus wellness szállodában kezdtem 
dolgozni és jelenleg is főállásban ott tevé-
kenykedem a sport, wellness és a rekreáció 
területén.

Családi vállalkozásunkban is aktív sze-
repet vállalok.

Hivatásomból és eddigi tanulmányaim-
ból adódóan fontosnak tartom a sport sze-
repét, a sportra és egészséges életmódra 
való nevelést a mindennapokban, illetve 
a nyári, és egyéb képességfejlesztő tábo-
rokat, melyek az utóbbi években meglehe-
tősen megfogyatkoztak a falu életében.

25 éve élek Sében. Hiszem, hogy akarat-
erővel, másfajta szemlélettel a fiatalságnak 
több kulturális, szórakoztató, kikapcso-
lódási lehetőséget tudunk teremteni köz-
ségünkben, amely összefogná a fiatalabb 
korosztályt.

Számos lehetőség kínálkozik a közép 
korosztály és az aktív idős korosztály 
összefogására, kikapcsolódására és szó-
rakoztatására, amire már van jó irányú 

próbálkozások, de mindig van, amin lehet 
javítani.  

Az elkövetkezendő időszakot a felsorol-
tak javításával szeretném tölteni Sé község 
életében. 

37 éves vagyok, 2 kislány édesapja. 13 
éve Lottózót és Sörözőt üzemeltetek a fa-
luban, mint vállalkozó.

Akik a falu közösségi életében részt 
vesznek, tudják , hogy az elmúlt 4 év alatt 
nem kevés munkával próbáltam egyenget-
ni a fiatalokat, a sportkört, eleget téve az 
ígéreteknek és kéréseknek.

-Társadalmi munkával megújítottuk a 
játszóteret.

-A fiatalokkal vasat gyűjtöttünk 3 éve a 
harangláb elkészítéséhez.

-A Szedd Magad Akció keretein belül 
szemetet szedtünk és patakot tisztítottunk.

-A Sportegyesület alelnöke lettem. Fo-
lyamatosan újítjuk, formázzuk a sportpá-
lyát és környékét pályázatok és az Önkor-
mányzat segítségével.

-Megalakítottuk a teke szakosztályt.
Az eddigi bizalmat megköszönöm mind-

azoknak, akik támogatásukkal segítettek, a 
jövőben pedig tovább munkálkodok, ha 
megkapom a bizalmukat!

2014. SZEPTEMBER 7

MÁTÉ TAMÁS
független jelölt

HORVÁTH LÁSZLÓ
független jelölt

Építs hidat!
Egymás mellett
áll két hegy:
Enyém-hegy és
Tiéd-hegy.

Másikéra
hogy juthatsz?
Építs hidat,
átfuthatsz.

Én építem
Tiedből,
te építed
Enyémből.

Indulj el!
Hegyeken túl
palota,
vajon mit rejt
kapuja?

Kincseket vagy
kacatot?
Indulj el, tán
megtudod.

Ha szerencse
jár veled,
vágyott kincsed
megleled.

Átváltozás
Vízben úszva változz vízzé,
légben járva könnyű léggé.
Csónak úszik vízen-égben,
mindkettő légy nagy merészen.

Nem kell bátornak sem lenni,
csak magadat átengedni,
feladni a büszkeséged,
elfogadni ős erőket.

Csider Sándor

Sé
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37 éves két gyermekes családapa va-
gyok. 1997 óta élek Sében. Korábban a 
Szabadság utcában, 2011 óta a Várhegyi 
Károly utcában.  Két kislányunk van, a 
nagyobbik 3 éves, most megy óvodába, 
a kisebbik 10 hónapos. Közlekedésmér-
nökként végeztem Győrben, majd később 
Budapesten munkavédelmi szakmérnök 
diplomát szereztem. 

Pályafutásomat a MÁV Zrt-nél kezd-
tem, 2005-2013 között a MÁV Zrt. Egész-
ség Biztonság Környezetvédelem Területi 
Központjában dolgoztam munkavédelmi 
szakelőadóként, 2013 óta a MÁV SZ-K 
Zrt-nél dolgozom ugyanebben a munka-
körben.

Főállásom mellett rendszeresen vállalok 
oktatásokat a Baross Gábor Oktatási Köz-
pontban. 

Rendszeres közlekedőként tapasztalom, 
hogy a falu főutcájának nagy átmenő for-
galommal kell megküzdenie, ami nem 
csak az ott lakók számára rontja az életmi-
nőséget, hanem a közlekedés résztvevői-
nek is komoly baleseti kockázatot jelent. A 
falunak nagyon sokat jelentett az elkészült 
89-s főút, ami jelentősen tehermentesítette 
a települést az átmenő forgalomtól. Bár a 
legideálisabb helyzet az lenne, ha a falu-
nak is lenne közvetlen rácsatlakozási lehe-
tősége a főútra.

Ismét tapasztalható jelenség azonban a 
forgalom megnövekedése és a kamionok 
visszatérése. 

Megoldást jelenthet az átmenő teher-
forgalom kitiltása, illetve a szabálysértők 

szankcionálása. 
Amióta Sében lakom, egy-két kivételtől 

eltekintve egész évben kerékpárral járok 
dolgozni. Sé és a körforgalom közötti út-
szakasz forgalma miatt veszélyes, ezért 
úgy vélem, mindenképen indokolt a kerék-
párút faluig tartó szakaszának megépítése. 

Munkám révén nagyon sokfelé járok 
a környező megyékben. Gyakran rácso-
dálkozom, milyen szép fekvésű faluban 
lakunk.  Nemcsak a falu szép, hanem a 
környéke is, ami lehetőséget biztosítana a 
falusi turizmus megteremtésére. Kárpátal-
ján tapasztaltam, hogy több család össze-
fogásával nulláról megteremtették a falusi 
vendéglátás feltételeit, ami biztos megél-
hetést jelent a családjaik részére. 

A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 
terén az elmúlt években jelentős előrelépés 
történt, ennek fenntartása nagyon fontos 
és támogatandó feladat. A környezettuda-
tos gondolkodáshoz azonban az is hozzá-
tartozik, hogyan válunk meg használt, de 
jó állapotú feleslegessé vált dolgainktól. 
Emiatt támogatnám és segíteném a faluban 
bolhapiacok, bababörzék megszervezését.  

Pezenhófer György vagyok, nős, Anna 
lányom három éves. A Kanizsai Dorottya 
Gimnáziumban tanítok. Gyermekkorom 
óta tevékenyen részt veszek a falu életé-
ben: falunapokat szerveztem, a helyi új-
ságot is szerkesztettem, részt vettem több 
társadalmi munkában és amióta édesapám 
- másodmagával – létrehozta az ÖrökSÉ-
günk Alapítványt, még több lehetőségem 
nyílt arra, hogy tegyek a községért. 2005 

és 2007 között a Polgármesteri Hivatalban 
ügyintézőként dolgoztam. Az elmúlt négy 
évben pedig képviselőként is részt vettem 
a falu életében. Sok mindenre büszke va-
gyok a 2010-2014-es ciklusból: ez a kép-
viselő-testület szinte az első döntésével 
lemondott a tiszteletdíjról és csak a falura 
fordítható képviselői keretet hozott létre. 
Jómagam ebből az összegből támogattam 
az egyházközséget, a játszótér rekonst-
rukciót, az ÖrökSÉgünk Alapítványt és 
a harangláb felállítását. Utóbbi talán ta-
vaszra el is készül. Örülök, hogy részese 
lehettem Sé központi szerephez jutásához. 
A közigazgatási rendszer változása sok 
települést kényszerített önállóságának fel-
adására, azonban csak keveseknek adatott 
meg az, hogy továbbra is vezető szerepet 
töltsenek be a környezetükben. Sének ez 
sikerült. Nem mi csatlakoztunk más tele-
pülésekhez, hanem mások hozzánk! És ta-
lán nem ez volt a leglátványosabb intézke-
dés, mégis alapjaiban határozta, határozza 
meg a község jövőjét. Szeretném tovább 
folytatni a képviselői munkát, hogy Sé 
megőrizhesse vezető, ugyanakkor falusias 
jellegét és az itt lakók közösséget alkotva 
éljenek egymás mellett. 

KISFALVI KRISZTIÁN FERENC
független jelölt

PEZENHÓFER GYÖRGY
független jelölt

Sé



2014. SZEPTEMBER 9

„Koncertjük egyedülállóan tiszta for-
rásból táplálkozva lelket tisztító, szívet 
melengető perceket ígér minden hallgató-
nak…” így konferálta be Czirók Tamás a 
moldvai csángó gyerekeket a Művészetek 
Utcájában a Savaria Történelmi Karne-
vál ideje alatt. Egy hétig tartózkodtak itt, 
párásodó szemmel hallgattuk csodálatos 
énekeiket mind a hat koncertjükön.  Pusz-
tinában, 1200 kilométer távolságra tőlünk 
nagyon nehéz körülmények között küz-
denek megmaradásukért.  Összesen 250 
ezerre tehető a moldvai csángó magyarok 
száma, közülük már csak 45 ezren beszél-
nek magyarul.  Magyar nyelvű oktatásban 
csak 2004 óta vehetnek részt a pusztina-
iak.  A 96 iskolásból 84-en tanulnak ma-
gyarul.  Ezért van nagy szerepe a Pusztinai 
Magyar Háznak és vezetőjének, Nyisztor 
Ilonának a teljesen román környezetben. 
A Pusztinai Magyar Ház állami támogatás 
nélkül működik, az ősi hangszerek meg-
szólaltatásában, a népénekek és néphagyo-
mányok megőrzésében, a magyarságtudat 
erősítésében vállal pótolhatatlan szerepet. 
Ilona tanítványai közül öten két évvel ez-
előtt már jártak Sében. Akkor is és most 
is családoknál voltak elszállásolva. Ennek 
azért van nagy jelentősége, mert így végig 
magyarul beszélgettek, míg egymás közt 
az iskolások gyakran áttérnek a románra. 
Természetesen szükség van a hivatalos ro-
mán nyelv birtoklására, itt a kétnyelvűség 
megőrzése a cél. 

A csoport legidősebb tagja Tímár Mag-
dolna, akinek kilenc unokája van. Lányá-
val és három unokájával együtt énekelt a 
színpadon. Énekelnek a családban, nem 
csak az iskolában. Az ének mindennapja-
ik része. Hová tűnt az az idő, amikor itt 
Magyarországon is énekeltünk otthon a 
népdalokat nagyanyáinkkal, dédszüleink-
kel? Sok gyerek csak az óvodában vagy 
az iskolában tanul népdalt, nem otthon a 
családban. Pusztinában természetes mó-
don és magas színvonalon szól a családban 
a népdal, őrzik szép egyházi énekeiket is. 
Augusztus 20-án a püspöki szentmisén 
Szent Istvánról énekeltek. Szerepeltek a 
szombathelyi ünnepi rendezvényen, fel-
léptek a karneválon, közreműködtek a ká-
moni templomban a misén és énekeltek a 
séi faluházban, mindenhol sikert arattak. 
Arra voltak a legbüszkébbek, hogy szere-
pelhettek a nagyhírű Sárvári Nemzetközi 
Folklór Fesztiválon. A szakértő közönség 
nagy tapssal jutalmazta őket, csak Ilona 
szíve fájt, hogy betegen, fájó torokkal nem 
tudott énekelni nekik. Tanítványai közül a 
legkisebb itt ünnepelte nyolcadik születés-
napját. Szeretettel vették körül őket min-
denütt. Nem csak az őket elszállásoló csa-
ládok, mások is szívesen segítettek. A séi 
önkormányzati támogatáson túl magánsze-
mélyek is adományoztak. Sok jóakaratú 
ember összefogásával valósulhatott meg 
szép programjuk. 

A moldvai csángó gyermekek felkaro-

lását Dr. Dér Márta fogszakorvos kezde-
ményezte és mindvégig aktívan működött 
közre.  Asszisztensnőjével együtt egy hé-
ten át áldozatos módon, ingyen kezelte 
az egész csoportot. Volt olyan gyermek, 
akinek 11 fogát tömte be. Dr. Zabó Éva 
szemész szakorvos a Miklósi Optiká-
ban végzett szemészeti állapotfelmérést 
mindenkinek, egy leánynak szemüveg is 
készült. Segítségben nem volt hiány. A 
Boglya Népzenei Együttes, Györke Esz-
ter és Molnár Péter táncházat ajánlott fel, 
a Balikó Cukrászat finom süteményekkel 
látta el a vendégeket és a táncház résztve-
vőit, melyeket ajándékként adott. Janzsó 
László sok almával járult hozzá a rendez-
vény sikeréhez. Dulfalvy Zsuzsa a saját 
költségén főzetett gulyást a búcsúesten a 
Faluház mellett. Dr. Szerb János a sárvári 
fürdőben intézte a kedvezményes belépő-
jegyeket. Szommer Idikó karneváligazga-
tó nem csak a fellépést tette lehetővé, egy 
ebédről is gondoskodott, belépőjegyeket 
ajándékozott a Ferences Kertbe, valamint 
a lelátóra a felvonulás megtekintéséhez. 
A karneválnyitón római ruhában jelentek 
meg a kisebbek és elsőként kaptak a kar-
nevál tortájából. Idegenek is szeretettel 
fordultak feléjük. A karneváli forgatagban 
mindnyájan rábaközi perecet kaptak Hut-
flesz Mihálytól, Nagy-Bandó András egy 
kötetét ajándékozta nekik. Szombathely 
város anyagi támogatása is várható. Az 
egy hetes program és a pénzügyi fedezet 

Vendégek Sében



koordinálását az ÖrökSÉgünk Alapítvány 
végezte, hogy gördülékennyé és feledhe-
tetlenné váljon az anyaországban való tar-
tózkodás. A csángó himnusz még mindig 
a fülünkben cseng, nem feledkezünk el mi 
sem a csángó magyarokról. 

A vendéglátó családok gondoskodó sze-
retettel vették körül a vendégeket, megér-
demlik, hogy felsoroljuk őket: Sörös Istvá-
nék, Székelyné Scháb Eszter és családja, 
Tóth Istvánné, Bartos Dénesné, Falvay 
Cseperke, Dr. Zabó Éva és családja, Simon 
Csabáék,  Dulfalvy Zsuzsa, Bános Anna, 
Vörös Lászlóék, Györkéné Mölcs Mária, 
Dr. Dér Márta.

A felhívás nyomán sokan pénzt adomá-
nyoztak az utazás és a vendéglátás költsé-
geinek fedezésére: 

Sé Község Önkormányzata, Milisits 
Edit (Korrekt Étterem Szhely), Farkas 
Sándor, Anditsné Dr. Horváth Á., Dr. Pa-
dányi Gergő, Koroknai Zoltán, Kiss Gyu-
la, Szenzorika Bt, Gyógyír 2001. Bt., Di-
vodent Bt., Rubovits Nándor, Kiss István, 
Dávid Ferenc, Tóth Dezső, Polyák Géza, 
Baranyai Istvánné, Baranyai István, Györ-
ke Károly, Polczer Emil, Horváth László, 
Dr. Jakab Zsolt, Janzsó László, Szekszer 
Endre, Dr. Masát Péter Barnabásné, Tóth 
Margit, Szigligeti Vendéglő (Nagy Dezső), 
Király Kft., a kámoni plébánia hívei, az 
Alapítvány kuratóriumának tagjai és csa-
ládtagok, Falusi Anikó. 

Hálatelt szívvel köszönték meg vendé-
geink a séi vendéglátást, a segítséget, a 
szép programokat és a sok szeretetet. A 
szervezők nevében mi is szeretnénk kife-
jezni köszönetünket az összefogásért, az 
adományokért, a segítő jóakaratért. Sike-
rült kifizetnünk a tetemes útiköltséget, ami 
541 ezer forint volt. Az egyéb költségek 
végleges elszámolása után a fennmaradó 
összeget át fogjuk utalni a Pusztinai Ma-
gyar Ház részére támogatásként.

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 
Kuratóriuma nevében 

Horváth Balázsné elnök
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Anyakönyvi 
hírek

Születés
Szép Hanna

Halálozás
Pajor István

A SÉI FALUHÁZBAN 
(ORVOSI RENDELŐ)

Felfrissülne, ellazulna, masszázsra vágyna?
A masszázskuckó szívesen vendégül látja.

Jelentkezzen be hozzánk még mára,
nem lesz többé ödémás a lába.
Ha fáj a feje, vagy fáj a háta,
jöjjön el hozzánk masszázsra,
masszázskuckónk kikúrálja.

Szüksége van stresszoldásra?
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Közös Önkormányza-
ti Hivatal az alábbiak szerint áll az Önök rendelkezésére:
A Közös Hivatal neve: Séi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Székhelye:  Sé, Szabadság u. 29. 
Ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00 
   Kedd: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00
   Szerda: 9.00 - 12.00;  13.00 - 16.00
   Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
   Péntek: 8.00 - 12.00
Telefon elérhetőség: 94/540-535 
     
Telephelye:  Perenye, Béke u. 34.
Ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00 
   Kedd: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00
   Szerda: 9.00 - 12.00;  13.00 - 16.00
   Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
   Péntek: 8.00-12.00
Telefon elérhetőség: 94/511-843

Ügyfélfogadási 
kirendeltségei:  Bucsu, Rohonci u. 2.
Ügyfélfogadási rendje: Szerda: 12.00 – 16.00 
   Csütörtök: 8.00 – 12.00
Telefon elérhetőség: 94/540-535
   Narda, Kossuth u. l.
Ügyfélfogadási rendje: Kedd:  8.00 -  16.00
Telefon elérhetőség: 94/540-535
        
A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói:
Wiktoráné Németh Klára címzetes főjegyző
Dr. Deák Mariann aljegyző
Kelemen Jánosné  főmunkatárs – igazgatási ügyek
Magyarné Várallai Lívia főelőadó - adóügyek
Szakály László  vezető-tanácsos – pénzügyek
Sarang Istvánné  főtanácsos – pénzügyek és adóügyek 
   /Perenye/
Dobozy Zoltán  tanácsos – igazgatási ügyek /Perenye/

Fontos címek, 
elérhetőségek

MENTŐK: 104

TŰZOLTÓSÁG: 105,

RENDŐRSÉG: 107 és 112

Körzeti megbízott rendőr: 
Babos Sándor r. zászlós:

06 20/ 965 66 85; 

Németh Tibor r. főtörzsőrmester: 
06 20/ 923 93 19

Posta:
Viszkedné Gyürüs Mária postavezető: 465-004

A posta nyitva tartása: 
 hétfőtől péntekig    8.00-12.00, 
   12.30-15.30 

Felnőtt háziorvosi rendelő: 
dr. Orosz Anna háziorvos: 506-221. 

Árkádia Egészségcentrum, 
Szombathely, Dolgozók útja 1/a. 

Rendelési idő: 
 Hétfő: 13.00-18.00; 
 Kedd: 8.00-12.00; 
 Szerda: 13.00-17.00; 
 Csütörtök: 8.00-11.00 (Sé); 
 Péntek: 13.00-16.00.

Gyermekorvosi rendelő: 
dr. Scherer Erzsébet gyermekorvos: 900-115. 

Árkádia Egészségcentrum, 
Szombathely, Dolgozók útja 1/a. 

Rendelési idő: 
 Hétfő: 8.00-12.00; 
 Kedd: 12.00-16.00; 
 Szerda: 10.00-12.00; 
 Csütörtök: 12.00-14.00 (Sé), 14.00-16.00 
 (Szombathely); 
 Péntek páratlan hét: 10.00-12.00; 
 Péntek páros hét: 12.0016.00. 
 Tanácsadás: Szerdán és páratlan pénteken: 8.00-10.00.

Védőnő: 
Csébitsné Somogyi Rita 

Sében a Faluházban minden szerdán 13:00-15:00 óráig.

Állatorvos: 
dr. Sándor Csaba állatorvos: 06 30/ 956 65 51. 

Szombathely, Aranypatak u. 64.

Toronyi Plébánia Hivatal: 
dr. Perger Gyula plébános: 352-032. 

Hivatali órák: Csütörtök: 16.00-18.00; Szombat: 9.00-10.00. 
Keresztelés: Szerda: 17.00 (Toronyban). 

Temetés és betegek bejelentése bármikor lehetséges az önkor-
mányzati hivatalban leadott mobiltelefonszámon. 

A kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számon hív-
ható: 06 30/ 619 54 74.

Falugazdász:
Baumgartner András falugazdász: 06 30/ 237 3400. 
Ügyfélfogadása minden héten hétfőn: 12.30-16.30. 
Helyszín: Torony, Közös Önkormányzati Hivatal

Vasivíz Zrt.: 313-745
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 
06 80/ 820 141, 06 80/ 444 01 41

E-ON Zrt.: 06 40/ 220 220
Kábeltévé: Vasi Full-Táv Kft.: 509-110

Vasi Volán: 312-054
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Séi Telegráf * Kiadja: Sé Község Önkormányzata. 9789 Sé, Szabadság u. 29. * Tel.: 540-535 * Fax: 540-535
E-mail:skhivatal@gmail.com  * Felelős kiadó: Sörös István polgármester

Készült 490 példányban * Szerkesztés és nyomdai előkészítés:
MG Bt. 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. T./F.: 94/313 824 * E-mail:mgbt@mgbt.hu

Nyomdai munka: VasPrint Kft. Szombathely T/F.: 94/313 824

Minden kedves támogatónknak köszönjük a falunap megrende-
zéséhez nyújtott anyagi, tárgyi segítségét!

Fotók: Pántya Erika


