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Alighogy leérettségizett, a közigazga-
tásban kezdett el dolgozni. Elvégezte a 
tanácsakadémiát, majd az államigazgatási 
főiskolát, és 24 éves, vékonyka lányként 
már vb-titkár lett a táplánszentkereszti hi-
vatalban. A rendszerváltáskor, amikor Sé 
úgy döntött, hogy él az önállóság lehető-
ségével, Wiktoráné Németh Klára pályá-
zat útján került az újonnan alakuló hivatal 
élére.

Az édesanyám sírva fakadt, amikor 
meglátta a körülményeket – emlékezik a 
falu decembertől nyugdíjas jegyző asszo-
nya. Nem volt itt hivatal, még egy írósztal, 
vagy egy telefon se, csak a kissé lerobbant 
kultúrház, meg orvosi rendelő. A polgár-
mester, a képviselők, az apparátusi tagok 
döntéseikkel, tenni akarásukkal, sokszor 
a kétkezi munkájukkal teremtették meg a 
mindennapi munka körülményeit, a mai 
viszonyokat. 

Sé aztán sokat fejlődött a huszonnégy év 
alatt. Gázvezeték, csatorna épült, fejlődött 
az úthálózat, a közvilágítás, felépült a Falu-
ház, melyben új orvosi rendelő kapott he-
lyet, új ravatalozó épült, új buszmegállók 
készültek, postahivatal nyílt, s a lakosság 
száma is több mint kétszeresére növeke-
dett. Ez részben köszönhető a sok pályá-
zatnak, részben annak, hogy Janzsó László 

polgármester és a testületek jól mérték fel 
a város közelségéből eredő fejlesztési lehe-
tőségeket. Területeket vásároltak, telkeket 
alakítottak ki, aminek nem is maradt el az 
eredménye. A fejlesztéseknél, a pályáza-
toknál a választott testületnek és a hivatali 
apparátusnak kéz a kézben kellett haladnia. 

A jegyző feladata az emberek, a telepü-
lés ügyének szolgálata – magyarázza Klári 
asszony. – A dolga egyrészt a jogszabályok 
által előírt, hatósági feladatok végzése és 
felügyelete. Másrészt a képviselőtestületre 
háruló döntések szakmai előkészítése, an-

nak figyelemmel kísérése, hogy egy adott 
döntés, fejlesztés milyen keretek közt tud 
törvényesen megvalósulni.  Ebből az kö-
vetkezik, hogy a jegyző mindig képben 
kell, hogy legyen. Folyamatosan követni 
kell a jogszabályi változásokat. Az utób-
bi időben fél év alatt már száznál is több 
jogszabály-változáshoz kell alkalmazkod-
niuk a közigazgatásban dolgozóknak. Ami 
ennél is nagyobb gond, hogy a változások 
nincsenek kellően előkészítve, és olyan 

Negyven év a közigazgatásban
A „séi Klári” nyugdíjazása után sem tűnik el a falu életéből

(Folytatás a 2. oldalon)

Az idő repül. Hamar eltelt négy év, így 
máris egy új önkormányzati ciklust kezd-
tünk el. A régi testület becsülettel tette a 
dolgát, megalapozta döntéseivel az új tes-
tület munkáját, elkezdte a jövőt.

Köszönjük, hogy az októberi önkor-
mányzati választásokon – az új törvények 
szerint – 5 évre bizalmat szavaztak nekünk 
a megjelent választópolgárok és megvá-
lasztották az új képviselő-testület tagjait!

Hamar eltelt egy negyed század. Wikto-
ráné Németh Klára címzetes főjegyző asz-
szonyunk 24 év Sében töltött munka után 
december 15-én nyugállományba vonult. 
Köszönjük emberöltőnyi, Séért végzett ál-
dozatos munkáját!

Húsz esztendőt tevékenykedett falunk 
közéletében Viszkedné Gyürüs Mária. 12 
évet képviselőként és nyolc esztendőt Sé 
alpolgármestereként. A lakossággal való 
kapcsolattartásban nagy szerepet vállalt, a 
felmerült problémákat, feladatokat céltu-
datosan igyekezett megoldani. Köszönjük 
munkáját, és reméljük, továbbra is hozza 
a falu jobbá tételét szolgáló „12 pontot”. 

Magyarné Várallai Lívia hét éven át volt 
a Faluház vezetője, a séi kultúra gazdája, 
a falunapok, gyerekrendezvények, felnőtt 
programok szervezője, projektmenedzser. 
Nem volt számára lehetetlen, ha a progra-
mok sikeréről volt szó, mindig talált meg-

oldást. Köszönjük Sé község kulturális 
életében végzett fáradságos munkáját!

Bucsu, Narda, Perenye és Sé községek 
polgármesterei új jegyzőt választottak dr. 
Deák Mariann személyében. Faluházunk 
új vezetője Horváthné Kruczler Zsanett 
lett a képviselő-testület döntés értelmében. 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk és azt, 
hogy álmaikat, dédelgetett terveiket, szak-
mai célkitűzéseiket meg tudják valósítani!

A héten születik döntés az új aljegyző 
személyéről, továbbá márciusi kezdéssel 
gazdasági ügyintézőt is felvesz a közös 
önkormányzati hivatal.

A kínai horoszkóp szerint 2015 nem tar-
tozik a könnyű esztendők közé. A mondás, 
miszerint teher alatt nő a pálma, erre az 
évre különösen igaz. A jósok azt mondják, 
hogy idén az emberek vidámabbak, opti-
mistábbak, derűsebbek lesznek, mint más 
esztendőben. Régi dolgok kerülhetnek te-
rítékre, amelyeket egészen másként látunk 
most, mint korábban. Most meg tudunk 
birkózni a nagyobb feladatokkal, több do-
lognak is pont kerülhet a végére.

Testületünk februári ülésén dönt az idei 
költségvetésről, a számok tükrében hatá-
rozunk az előttünk álló feladatokról.

Sörös István
polgármester

Változások éve
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hirtelen történnek, hogy a szakmának sincs 
ideje felkészülni az új feladatokra. 

Klári hangsúlyozza: nem a hivatal bü-
rokratikus, hanem a döntéshozás, a jogsza-
bály hozza magával a nem ritkán felesleges 
bürokratizmust. Az apparátus csak a fela-
datát végzi és segít az állampolgároknak 
is abban, hogy ügyeiket a törvényes elő-
írásoknak megfelelően intézhessék. A séi 
jegyző asszony nem is emlékszik olyanra, 
hogy emiatt konfliktusba került volna az 
emberekkel. Inkább azt mondták neki, ami-
kor elbúcsúzott: a biztonság voltál. Tőle, ha 
nem is könnyen, az igent is és a nemet is 
elfogadták az emberek. Persze, ehhez az is 
kellett, hogy ő és családja huszonnégy évig 
együtt lélegezzen a faluval. Kezdettől úgy 
szocializálódott, hogy ha falunap vagy más 
rendezvény van, akkor az előkészítésben és 
a lebonyolításban is éppúgy ott van, mint a 
helyiek. Szokta is mondani: Sében élek és 
Szombathelyen alszom. 

Számomra mindig fontos volt, hogy 
minél többet találkozzam az emberekkel, 

hogy megismerjem őket – hangsúlyozza.–
Ha a falut magáénak érzi az ember, részt 
vesz az életében, beszélget az emberekkel, 
akkor könnyebben végzi a munkáját, mert 
nem érzik őt idegennek. 

Wiktoráné soha nem érezte csábítónak, 
hogy a város, vagy a megye közigazgatá-
sában dolgozzon. Nem az ő világa az, hogy 
csak az íróasztal mellett üljön. Itt, falun 
érezte jól magát mindig, ahol a munka, az 
íróasztali munka is változatos, sokrétű, sok 
kreativitást igénylő. Az is a kisebb közös-
ségekhez köti, hogy itt sokkal őszintébb, a 
település érdekeit figyelembe vevő a testü-
leti munka, nem jellemző rá a nagyvárosi 
közéletet eltorzító pártpolitizálás. Részt 
vett több külföldi szakmai úton, kitüntet-
ték a címzetes főjegyzői címmel (Ez a cím 
a jegyzők esetében a legmagasabb állami 
elismerés. A Szerk.), majd a megye köz-
igazgatásáért díjjal. Szerényen úgy értékeli 
ezeket a szakmai sikereket, hogy azokat a 
kollégákkal, a polgármesterekkel, a kép-
viselőkkel közösen érhette csak el. No és 
persze kellett hozzá a család is: a férj, aki 
alkalmazkodott a rapszódikus időbeosz-

táshoz, a nagymama, aki vigyázott a gyer-
mekre, ha kellett, s a gyermek, aki mindig 
szívesen segített a rendezvények előkészí-
tésében. Klári nagylánya, akinek anyukája 
annak idején a betegágya mellett is a tes-
tületi anyagot körmölte, nem ábrándult ki 
a kemény munkából: ma jogi szakközgaz-
dászként egy nemzetközi piackutató cég 
magyarországi pénzügyi vezetője. 

A nyugdíjba vonuló Klári arca kisimult, 
a visszavonultság eddig eltelt heteit még 
úgy éli meg, mintha egy hosszú szabadsá-
gon lenne. Nincsenek évek óta maga előtt 
görgetett nagy tervei a nyugdíjas évekre. 
Egyetlen dolgot ígért meg magának, hogy 
nem fogja magát semmin idegesíteni. Úgy 
érzi, a stresszes évtizedek után, amikor a 
szabadságának évek óta csak a töredékét 
tudta kivenni, jár neki már egy kis nyuga-
lom. Újra beiratkozik a könyvtárba, szeret-
ne többet a családjával lenni, meglátogatni 
az ismerősöket, barátokat. Dolgozni már 
nem akar, de azt ígéri, a falu életéből nem 
fog eltűnni. Ide köti a közösségi élete, és 
ha akár az utóda, akár az apparátus vagy a 
testület erre igényt tart, továbbra is számít-
hatnak a szakmai tanácsaira.

Tersztyánszky Krisztina

(Folytatás az 1. oldalról)

Negyven év a közigazgatásban

2014. október 22.

Megalakult Sé Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete, a polgármester és a kép-
viselők letették esküjüket és átvették meg-
bízólevelüket. Az alpolgármester – Sörös 
István polgármester javaslatára, valamint a 
képviselő-testület támogatása alapján – Pe-
zenhófer György lett.

Az első képviselő-testületi ülésen főképp 
az előttünk álló feladatokat beszéltük át, az 
időközben felmerült ad-hoc problémákat vi-
tattuk meg (és tettünk lépéseket a megoldás-
ra, elhárításra).

Mivel kiemelten fontosnak tartjuk a falut 
érintő információk eljuttatását a séi lako-
soknak, ezért kérjük, kérdéseikkel (és akár 
esetleges megoldásaikkal is), megoldandó 
problémákkal forduljanak bizalommal a pol-
gármesterhez, a képviselő-testület tagjaihoz. 
A testület tagjai:

Sörös István, Bálint Gertrúd, Horváth 
László, Horváthné Kruczler Zsanett Ildikó, 
Kiss Barna Gábor, Pezenhófer György, Visz-
ked Tamás András.

2014. november 12. 

Megtartottuk a 2. képviselőtestületi ülést. 

Megállapodtunk abban, hogy a továbbiakban 
az önkormányzattal kapcsolatos, valamint a 
falu lakosságát érintő híreket a www.9789.
hu-n tesszük közzé.

Az ülés elején áttekintettük az alakuló ülés-
től idáig eltelt időszakot:
-  az árvíz miatt kihelyezett homokzsákokat 

október 24-én nagyrészt a képviselő-testület 
tagjai visszagyűjtötték;

-  Horváthné Kruczler Zsanett képviselő kéz-
műves foglalkozása most is sok gyermeket 
mozgatott meg;

-  Fichtacher Károly közreműködésével me-
zőgazdasági útjainkat kátyúztuk, javítottuk;

-  a Szünösére vezető út menti árkot kaszál-
tattuk;

-  a harangláb elkészült, a harangot Őrbottyán-
ban megöntötték;

-  Bálint Gertrúd képviselő testületi ülésről 
készített összefoglalóját közzétettük a hon-
lapon;

-  a Patakparti sétány mentén kitisztítattuk az 
árkot, a lerakódott hordalékot eltakaríttat-
tuk;

-  a polgármester és az alpolgármester egyez-
tetett az ügyvéddel az ún. Szünöse lakópark 
jogi lépéseivel kapcsolatban.
Röviden összefoglalva, az alábbiakról tár-

gyaltunk, illetve valósítottunk meg:

• A télre felkészülve a falu főbb csomó-
pontjaiba, útelágazóiba síkosság-mentesítő 
anyagot helyezett ki az önkormányzat kupa-
cokban, illetve zsákokban, bízva abban, hogy 
az adott utca lakói a kellő időben és módon 
felhasználják azt az utca, járda jégmentesíté-
sére. A közút takarítógépei a belső utcákban 
sajnos nem tudnak munkát vállalni, mert 
nagy a területük. A mentesítő anyag műtrá-
gyaszórós kijuttatása problémás.

• A falu karácsonyi díszkivilágításának 
további bővítéséről döntöttünk, és különítet-
tünk el összeget. A már meglévő díszvilágí-
tást átvizsgáltattuk, kettő újabbat vásároltunk.

• Sé 4 db számítógépre sikeres pályázatot 
nyújtott be. A megnyert pályázat magába fog-
lalja 4 db számítógép (monitorral együtt) ki-

Önkormányzati napló
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szállítását, telepítését, üzembe helyezését. A 
számítógépek a Faluházban fognak működni.

• Az egyre gyakrabban előforduló, az 
esőzések idején a csatornákból kibuggyanó 
víz megoldást kíván. Ennek elősegítésére 
szenny vízelvezetési tanulmányi tervet készít-
tet az önkormányzat, felmérve Sé szennyvíz-
hálózatát.

• 2014. január 1-jén a falu lakossága 1388 
fő volt, ez a szám idén év vége felé 11 fővel 
lecsökkent. Arra kérnénk minden NEM SÉI 
LAKCÍMKÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ 
lakót, jelentkezzen be Sébe, legyen itt állandó 
lakos. Ezzel is hozzájárul a falu költségveté-
séhez, hiszen az állam bizonyos juttatásokat 
a bejelentkezett lakók száma szerint ad a fa-
lunknak.

• 2015. január 1-től új szerződés szerint a 
séi lakosok is igénybe vehetik a Szombat-
helyi Karitasz alábbi szolgáltatásait: Szik-
la Pszichiátriai Közösségi Gondozó (9700 
Szombathely, Hollán E. u. 10-12.), Szikla 
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója (9700 
Szombathely, Hollán E. u. 10-12.), Rév 
Szenvedélybeteg Közösségi Gondozó (9700. 
Szombathely, Wesselényi u. 24.), Rév Szen-
vedélybeteg Nappali Ellátó (9700. Szombat-
hely, Wesselényi u. 24.), Hársfa-ház Pszichi-
átriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 
(9700. Szombathely, Nagy Lajos kir. u. 47).

• Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek.
• Viszked Tamás képviselő a 9789.hu inter-

aktívabbá tétele érdekében tesz lépéseket, az 
eseményekről a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően képeket teszünk fel.

• Felhívjuk a figyelmet a szelektív gyűj-
tőszigetek rendeltetésszerű használatára. 
Csak az hulladékgyűjtő edényeken jelölt hul-
ladékfajtákat helyezhetjük el. Technikai esz-
közök, ételmaradék nem odavaló! A renitens 
lakosokat figyelmeztetjük. 

• 2014. december 31-ével benyújtot-
ta lemondását a Faluházvezetői posztjáról 
Magyarné Várallai Lívia. A faluházvezetői 
posztra pályázatot írt ki az Önkormányzat.

2014. december 17.

Megtartottuk a 3. képviselő-testületi ülé-
sünket, melyen áttekintettük a már folyamat-
ban lévő ügyeket, illetve megbeszéltük az 
újabb teendőket, melyek röviden a követke-
zők voltak:

A falu rendezési terve, mely 2004-ben ké-
szült, áttekintésre szorul. Ezzel kapcsolatban 
szakember véleményét is meghallgatjuk a 
közeljövőben.

A csapadékelvezetéssel kapcsolatban a 
Vasi Víz Zrt.-vel felvettük a kapcsolatot, a 
tanulmányterv elkészítése folyamatban van.

A Faluház-vezetői posztra 2 pályázó je-

lentkezett. Körültekintő és alapos megfon-
tolás után született a döntés, ennek értelmé-
ben 2015. január 1-jétől Horváthné Kruczler 
Zsanett látja el a vezetői feladatokat.

A Katasztrófavédelemmel közösen gyű-
lésen és gyakorlaton vettek részt az érintett 
személyek. Ezen a gyűlésen elhangzott, hogy 
a falun átfolyó patakok tisztítása a településen 
élők feladata, ebben a Katasztrófavédelem il-
letve a Vízügy nem tud segíteni, ezt önerőből 
kell megoldanunk, mint eddig is.

Dozmat, Torony és Felsőcsatár polgármes-
terei részéről felkérés érkezett Sé vezetésé-
hez, így a közeljövőben közösen összeülnek 
a képviselő-testületek tagjai, hogy a főbb, 
közösen megoldandó feladatokban egyezte-
tések legyenek.

A faluban lévő átereszek áttekintésre ke-
rülnek, ahol kell, ott felszedjük, illetve újakat 
alakítunk ki.

Sé, Perenye, Bucsu és Narda polgármeste-
rei döntöttek a jegyző személyéről. 7 pályázat 
érkezett be. Döntésük értelmében dr. Deák 
Mariann lett a 4 település jegyzője.

December 14-én megtartottuk a hagyomá-
nyos Idősek Napi ünnepséget a Faluházban, 
ahová szép számmal és jókedvvel jöttek a 
meginvitált vendégek.

A testületi ülések összefoglalóját készítette: 
Bálint Gertrúd önkormányzati képviselő

A népszerű szombathelyi rockzenekar, 
a Lord énekli: „Miért félsz, szabadon élsz, 
itthon vagy otthon.” Most ezt a sort én 
egy kicsit más megvilágításban írom azon 
olvasók felé, akik bár Sében telepedtek le, 
mégsem jelentkeztek be a faluba. Az állandó 
lakcímük ottmaradt korábbi lakóhelyükön. 
Az olvasók gyakran találkozhattak már a 

Telegráf hasábjain a bejelentkezésre való 
buzdítással. Ezek után mindig volt egy-két 
fő, aki eleget tett kérésünknek és papíron 
is összekötötte életét Sével. Több előnye 
is van annak, ha valaki séi, hiszen az itt 
élő kicsiket és nagyokat, időseket illetve 
fiatalokat sokféleképpen segítjük, elég 
csak a Mikulás-várásra, a karácsonyi- és 

tanszersegélyre gondolni, amiből a papíron 
nem nálunk szereplők kimaradnak.

Az előző ciklus beszámolójában 
olvas hattuk, hogy megváltozott az 
önkormányzatok, valamint a polgármesteri 
hivatalok finanszírozása: kb. 40%-kal 
kevesebb állami támogatást kapunk, mint 
2010 előtt. Feladatfinanszírozás van, ami 
annyit jelent, hogy egy meghatározott 
összeget kap a falu működésre, kultúrára, 
stb. Nagyot nyom a latba az is, hogy 
mennyien lakják a községet. Egy-egy 
itt élő állampolgár esetenként akár több 
tízezer forintot is jelenthet. Emellett a 
közös hivatal szempontjából is lényeges a 
létszám. Jelenleg Bucsu, Narda, Perenye és 
Sé településeken kb. háromezer-egyszázan 
élnek. Ám amennyiben ez a létszám 
háromezer alá csökken, az komoly érvágás 
lesz a hivatalnak.

Úgy gondolom, mindannyiunk érdeke, 
hogy Sé továbbra is központi település 
legyen! Ez azonban lakosság nélkül nem 
megy! Kérem mindazokat, akik bár itt 
laknak, de eddig valamilyen oknál fogva 
elmulasztották magukat bejelenteni, hogy 
tegyék meg! Segítsék ezzel is a község 
fejlődését, előrehaladását!

Pezenhófer György
alpolgármester

Itthon vagy otthon
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Év vége előtt egy nagyon kedves köszönő 
levelet kaptunk a moldvai csángó csoport 
vezetőjétől. Ez a köszönet szól mindazok-
nak, akik a nyári itt-tartózkodásuk szerve-
zésben, a programok megvalósításában, 
az elszállásolásban és vendéglátásban 
részt vettek, vagy adományaikkal segí-
tették a határon túli magyarság kulturális 
bemutatkozását és a pusztinai magyar ház 
működését. Alább egy részlet a levélből:

„…Nagyon szépen köszönünk mindent, 
amit tettetek értünk…
Azt, hogy a sárvári nemzetközi fesztiválon 
is felléptünk, nem is tudjuk megköszönni. 
Sokan megismertek ez alkalommal is és a 
fellépéseken és hallottak rólunk.
Amit tettetek értünk pótolhatatlan, nem 
sokan csinálnak ilyen jóságot. A Ti támo-
gatásotokkal minden programunkat meg 
tudunk valósítania pusztinai Magyar Ház-
ban. Nagy eredményeink vannak. A furu-
lyaórák már 4-szer hetente zajlanak, ez 
csak a Ti érdemetek…”

ÖrökSÉgünk Alapítvány
Fotó: Horváth Balázs

A Séi Telegráf júliusi számában azzal 
a címmel jelentkeztem, hogy a „Csúcson 
kellene abbahagyni”. Az év végére felér-
tünk a csúcsra, a séi Demizson Klub elvé-
gezte azt, amit vállalt. Ott voltunk minden 
kilométerkőnél. Többször volt lehetősé-
gem írott és a hangos sajtóban elmonda-
ni, hogy Sé a mi falunk és érdemes több 
figyelmet szentelni rá. A klubban több 
mint száz meghívott vendég volt, akik 
azon kívül, hogy szórakoztattak bennün-
ket, tovább vitték falunk jó hírét. Mi, akik 
estéről-estére ott voltunk, jól éreztük ma-
gunkat, összecsiszolódtunk és egy jó kis 
baráti társaság alakult ki.

Egy-két dolog történt még az ősszel a 
„csúcsraérés” előtt. Voltak „nyitott-portás” 
rendezvényeink. Egyszer a séi kecskefar-
mon, egyszer az ausztriai Blaindorfban. 
Voltak vendégeink Szombathelyről, a Tejút 
együttes, akik népdalokat énekeltek. Volt 
egy filmvetítés a 102 éves holokauszt túl-
élő Spiegler Elemér bácsiról és a végén 
megtartottuk az 5 éves születésnapi „bulin-
kat”. Megnéztük az 5 év történéseit diavetí-
tés formájában. Konstatáltuk, hogy az öt év 
nem is olyan kevés. Emlékeztünk azokra, 

akik nem érték meg ezt a szülinapot.
December 27-én végleg „leszámoltunk” 

a múlttal. Ezen a napon megtartottuk a 
hagyományos év végi túránkat, természe-
tesen az erőszakmentesség jegyében. Az 
előző évekhez hasonlóan Perenye község 
túrázói is részt vettek a rendezvényen.

Ez volt a Demizson Klub utolsó akciója 
és a Séi Baráti Társaság első „dobása”. De 
az SBT-ről talán máskor.

Boldog új évet kívánok mindenkinek!

Konti Zoltán

A 10882384… képet Mészáros Ildikó 
készítette, a 20141227… képet pedig   -si-

Demizson Klub!

Köszönet Nyisztor Ilonától

A séi közönségről sugárzik a szeretet
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„Ha egy embernek utcaseprő a mun-
kája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy 
Michelangelo festett, ahogy Beethoven 
komponált, vagy ahogy Shakespeare írt 
verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy 
a mennynek és a földnek minden lakója 
megálljon egy percre, s azt mondja, ím, itt 
élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végez-
te a munkáját.”

(Martin Luther King)

Kedves Séi Lakosok!

Húsz évvel ezelőtt nagy tervekkel, 
lendülettel indultam önkormányzati kép-
viselőként falunkban. Önöknek köszön-
hetően öt cikluson keresztül mindig sok 
szavazattal kerültem be a testületbe. 12 
ponttal kezdtem, amiket szerettem volna 
megvalósítani, és évek folyamán ezek a 
pontok mindig csak gyűltek, mert folya-
matosan fejlődött a falu és mindig újabb 
igények jöttek elő. Két évtized nagy idő, 
leírni az eseményeket képtelenség, de a 
teljesség hiányával próbálok kiemelni pár 
dolgot. 

Számomra nagy élmény volt a közös-
séget összehozó Baráti Kör, amiben ak-
tívan tevékenykedtem. Minden hónapban 
összejöttünk a Kati presszóban, mert fa-
luházunk még nem volt, ahol nagyon jó 
programokkal vártuk a baráti kör tagjait. 
Farsangoltunk, kirándulásokat szervez-
tünk, gyermekeknek a falu utcáin futóver-
senyt rendeztünk. Segítségünkre voltak 
a főiskolai hallgatók, akiket házakhoz, 
családokhoz kísértem, így pár könyv is 
született a séi emberek életét bemutatva. 
Közben a falu lakóinak száma az önkor-
mányzati telekkialakítások miatt szépen 
fejlődött. 

A telkek közművesítése, eladása is nem 
kis munkával járt. Közben a földgáz is 
megérkezett a falunkba, amivel már kom-
fortosabbak lehettek a házak. Később a 
szennyvízhálózat kiépítése időszerűvé 
vált, ami nagyon nagy feladat volt ösz-
szehangolva a környező falvakkal. Képvi-
selőként és bizottsági tagként a lakosság 
megkérdezésével sikerült ezt a beruházást 
is megvalósítani. Rendbe tettük a falu út-
jait, próbáltuk virágosítani, növényekkel 
szebbé tenni ezt a nagyon szép, jó adott-
ságokkal rendelkező falut.

Az első Séi Telegráf elindításában aktí-
van részt vettem, azóta is írtam pár cik-
ket, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a 
lakosság tájékoztatva legyen az itt történ-
tekről. Megszerveztem a séi női focicsa-

patot, hogy bizonyítsuk a férfiaknak, hogy 
nem csak a fakanálhoz értenek az asszo-
nyaik.  Mindig figyelemmel kísértem a 
családok életét. Ahol éreztem, hogy baj 
van, betegség vagy tragédia, akkor kértem 
az önkormányzat segítségét. 

Mindig nagy öröm volt számomra az 
idősek napja megszervezése, jó volt ta-
lálkozni a falu szépkorú embereivel, mert 
az ő tudásuk, tapasztalatuk példaértékű. 
Minden évben aktívan részt vettem a fa-
lunapok szervezésében, lebonyolításában. 
A gyermekek szereplésével először szer-
veztem a templomban Jézuska várást, ami 
azóta is nagyon népszerű. Csengős lovas 
szánon vitte a Télapó házról-házra a gyer-
mekeknek az ajándékot december 5-én. 
Mindenszentek napján a temetőben meg-
emlékeztünk az elhunyt hozzátartozókról. 
Mind az öt ciklusban volt teendő bőven!  

Az utolsó nyolc évben alpolgármes-
terként dolgoztam. Próbáltam segíteni a 
polgármesterek munkáját, hogy milyen 
sikerrel, azt nem tudom, mert egyik pol-
gármester sem nyilatkozott sohasem erről. 
Ami tőlem tellett, azt megtettem, úgy ér-
zem. Próbáltam a több mint 240 testületi 
gyűlésen – amin részt vettem –, a rendkí-
vüli gyűléseken mindig a legjobb tudásom 
szerint és bölcsen szavazni az embereket 

érintő dolgokról. Szívügyemnek tekintem 
a temetőnél a harangláb megépítését és a 
harang elkészítését, amely meg is valósult. 
A felszentelés még a jövő feladata lesz.

Most pedig szeretnék köszönetet mon-
dani a jó Istennek, aki adott erőt, egész-
séget, kitartást ehhez a 20 évhez. Sokszor 
voltam mélyponton, de mindig az Ő gon-
doskodó keze felemelt és jártam az utamat 
tovább. Hálás vagyok a szüleimnek, a fér-
jemnek, a gyermekemnek, hisz a munkám 
kezdetén még kicsi volt a kisfiam és min-
dig megértő volt, ha anya nem volt otthon. 
A családom segítsége nélkül nem sikerült 
volna ez a rengeteg tennivaló, mindig me-
leg szerető otthon várt rám. Köszönöm 
minden séi lakosnak, aki szavazatával, 
jó szóval segítette a munkámat. Sok jó 
ember lakik a falunkban, mert a kérése-
im soha nem maradtak meghallgatlanul, 
adományaikért, segítőkészségükért örökre 
hálás leszek. Köszönöm, hogy megkeres-
tek kéréseikkel, és bizalommal fordultak 
hozzám.

Az új testületnek kívánok sikereket, és 
jó munkát az elkövetkezendő öt évben!

A séi lakosoknak pedig egészségben, 
gazdag új évet kívánok!

Viszkedné Gyürüs Mária

Köszönet
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Az emlékezet ébrentartása és az esemé-
nyek jelentősége és az idő múlása miatt el-
határoztam, hogy papírra vetem a pápákkal 
való személyes találkozásaimat, amelyek 
meghatározóak voltak eddigi életemben, 
s papságom 13 éve alatt.  Többször talál-
koztam az éppen szolgálatot betöltő Szent-
atyával, szertartásokon, pápai kihallgatáso-
kon, többször volt, amikor karnyújtásnyira 
voltam tőlük. Ám ezen találkozók közül 
kiemelkedik három, amikor szemtől szem-
be lehettem velük, személyre szabottan 
tudtunk beszélni, s elmondhattam szívem 
szándékát! Mindhárom közvetlen találko-
zóra a Vatikánban került sor. 

 II. János Pál pápával 2001. április 30-
án a vatikáni magánkápolnájában talál-
kozhattam, ahol a szentmisén mellette 
álltam s ministrálhattam Neki. Reggel 
izgatottan mentünk fel másik négy tár-
sammal együtt az Apostoli Palotába, ahol 
a kápolnájába belépve, a Szentatya már az 
imazsámolyán térdelt mélyen imádságba 
merülve. Mivel oldalt foglalhattam helyet, 
közelről láthattam az imádságban angya-
lian átszellemült arcát. A szentmise előtt 
vagy fél órán keresztül térdelt, imádko-
zott, elmélkedett az akkor már 81. évében 
járó Krisztus földi helytartója. A szentmi-
sét latin nyelven mondta, az olvasmányok 
olasz nyelven hangoztak el. Megindító 
volt látni azt a mély összeszedettséget, 
amellyel a pápa a szentmiséjét bemutatta. 
A szentmisét követően ismét az imazsá-
molyon adott hálát a szentmisében kapott 
kegyelmekért, miközben a szentmisén 
résztvevőket – mintegy húszan lehettünk 
-, átvezették a Szentatya könyvtárszobájá-
ba, ahol kisvártatva, már a botjára támasz-
kodva belépett Szent Péter 264. utóda. 
Helyet foglalt a számára előkészített pápai 
széken, majd egyesével járultunk elé. Le-
térdeltünk, s a pápának kijáró gyűrűcsók 
után néhány szót válthattunk vele. Mikor 
Dr. Török József professzor úr legújabb 
könyvét átadtam Neki, a Magyar Egyház 
Évezrede címűt, a pápa rögtön felismerte 
a borítón lévő Esztergomi Bazilikát, s mi-
után áldását kéretem szüleimre, testvére-
imre, kispaptársaimra és magyar hazámra, 
mélyen a szemembe nézett, s akkor még 
papszentelés előtt állónak a következőket 
mondta német nyelven: „Hűség, bátorság, 
kitartás!” Prófétai alkat volt, mert mind-
három erényre szükségem lett papságom 
eddig eltelt időszakában. A találkozó vé-
gén a tőle megszokott, nyugaton már ke-
vésbé használt köszöntéssel vett tőlünk 
búcsút: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

XVI. Benedek pápával is több szertar-
táson találkozhattam római tanulmányaim 
idején, akár egy- egy évnyitó alkalmával, 
vagy a nagyheti szertartások alatt, vagy II. 
János Pál pápáról készült film bemutató-
ján vagy éppen a boldoggá avatási szer-
tartáson 2011. május 1-jén. Ám ezen talál-
kozók közül kiemelkedik 2010. november 
3-i audiencia, ahol a volt plébániám terü-
letéről érkező táplánszentkereszti fúvósok 
nagy sikert aratva játszottak a VI. Pál te-
remben a pápa és több, mint 6000 zarán-

dok jelenlétében. A személyes, négyszem-
közti találkozóra egy másik audiencia 
keretében került sor 2011. január 12-én a 
karácsonyi szünet után, ahol az audiencia 
végén járulhattam a Szentatya elé, áldását 
kérve Édesanyámra és testvéreimre. Ró-
mai tanulmányaim végén egy szerdai pá-
pai kihallgatás keretében vehettem búcsút 
XVI. Benedek pápától.

Ferenc pápával az idén nyáron au-
gusztusban találkozhattam, részt vettem 
mindhárom szerdai audiencián, azonban 
augusztus 20-án Szent István királyunk 
ünnepén több mint 7000 ember jelenlété-
ben megtartott audiencia kezdetén néhány 
mondatot sikerült személyesen is válta-
nunk. A pápának adott gyűrűcsók után 
kértem az áldását papi életemre, majd 
megkérdezte melyik országból érkeztem. 
Miután elmondtam, hogy Magyarország-
ról, egy kis keresztet rajzolt a homlokom-
ra. Már épp továbbindult volna, amikor 

visszalépett hozzám és azt mondta: „és 
ne felejtsd el, imádkozni a rózsafüzért!” 
Szavakkal kifejezhetetlen, és a szokásos-
nál is nagyobb lelkesedés fogadta Ferenc 
pápát augusztus 20-án, szerdán délelőtt a 
VI. Pál teremben megtartott általános ki-
hallgatáson. A világ minden részéről ér-
kezett hívőseregben nagy számmal voltak 
jelen dél-amerikaiak, afrikaiak, ázsiaiak. 
Honfitársai is lelkesen lobogtatták az ar-
gentin zászlókat. Bár már megszokták a 
hasonló jeleneteket, ezen a szerdán külö-

nösen nehéz dolguk volt a pápát közvetlen 
közelről követő, civil ruhás svájci gárdis-
táknak és a vatikáni csendőröknek, akik 
egymás után fejtették le a Szentatyáról a 
rá tapadó karokat. Ferenc pápát azonban 
egyáltalán nem zavarta ez a közvetlenség, 
hanem hihetetlen energiával, mély gyásza 
ellenére, hiszen előtte napokban halt meg 
néhány családtagja egy közúti balesetben, 
mégis, mosolyogva válaszolt mindenki-
nek, sugárzott belőle az az evangéliumi 
öröm, amelyről olyan gyakran szól szent-
beszédeiben Isten népéhez. Amikor végre 
elfoglalhatta helyét a kihallgatási terem 
pódiumán, elkezdte beszédét, amelyben a 
hétfőn véget ért koreai apostoli látogatá-
sát idézte fel. Hálát adott Istennek koreai 
útja nagy ajándékáért. Egy fiatal és dina-
mikus egyházat látogathatott meg, amely 
vértanúk tanúságtételén alapul, és ame-
lyet missziós lelkület hat át. Egy olyan 
országot keresett fel, amelyben ősi ázsiai 

Krisztus földi helytartójával….

Ferenc pápával 2014. augusztus 20.
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kultúrák találkoznak az evangélium örö-
kös újdonságával. Mind a kettő találkozik 
egymással. Ennek az apostoli útnak a je-
lentősége három szóban foglalható össze: 
emlékezet, remény és tanúságtétel.

A Koreai Köztársaság olyan ország, 
amelyet jelentős és gyors gazdasági fejlő-
dés jellemez. Lakói szorgalmasak, fegyel-
mezettek, rendezettek és sokat dolgoznak. 
Meg kell őrizniük az elődeiktől örökölt 
erőt. Ebben a helyzetben az egyház az 
emlékezet és a remény őrzője: olyan spi-

rituális család, amelyben a felnőttek átad-
ják a fiataloknak az idősektől kapott hit 
fáklyáját. Ezek a távlatok adják meg az 
utazás két fő eseményének olvasatát: a 
124 koreai vértanú boldoggá avatása, akik 
csatlakoznak a II. János Pál által 30 évvel 
ezelőtt szentté avatott vértanúk sorához; 
valamint a fiatalokkal való találkozó, a VI. 
Ázsiai Ifjúsági Nap alkalmából.

Krisztus földi helytartójával találkozni, 
mindig erőt adó, reményt fakasztó és hitet 
erősítő. A plébánosnak adott jó tanács a 

közösség tagjainak is szól: „és ne felejtsd 
el, imádkozni a rózsafüzért!”

Adja az Úr és az Ő legszentebb Édes-
anyja, hogy községünkben egyre többen 
meghallják a szentmisére hívó harangszót 
és Mária valamint Szent Kereszt közben-
járása alatt élő falu tagjai mind buzgóbban 
kapcsolódjanak bele a plébániai közösség 
életébe is.

Dr. Perger Gyula
püspöki referens, plébános

A tizenhatodik koncerten Lakner-Bognár 
András orgonaművész három csodálatos 
Bach művet adott elő nagy sikerrel. A 
bécsi zeneakadémia orgona tanszékén 
képezte magát. A koncertjein kívül a 
CREDO Rádió szerkesztője  és klasszikus 
zenei adásainak közreműködője. 

A VOX Savariae Leánykarral, 
tanítványaival Lakner-Bognár Nóra 
érkezett és zongorán kísérte őket. Nóra 
is nagyon szeret és tud orgonán játszani. 
Virág András orgona művésztől tanult ő 
is férjével együtt, mégis karvezetésből 
diplomázott az egyetemen. 22 évesen lett a 
Pedagógus Vegyeskar karnagya, melynek 
élén 7 évig állt. 11 éve a szombathelyi 
evangélikus templom kántora. 2010-ben 
hozta létre a VOX Savariae Énekegyüttest 
az evangélikus egyházközség keretében 
oratórikus, egyházzenei művek előadására.  
A kántori és karnagyi teendők mellett tanít 
is. Tanítványaival, a Leánykarral négy 
zeneművet adtak elő. Az orgonajátékot és 
a lányok énekét, a zongorakíséretet hálás 
tapssal fogadta a séi közönség.

A karácsonyi ünnepkör kezdetén, 
advent első napján a koncertet hallgatva 

kiléphettünk a közelítő tél sötétségéből, 
a mindennapok szürkeségéből és 
gondjaiból és kitárhattuk lelkünket 
a Karácsony, a Megváltó eljövetele 
felé. Az együtt átélt közösségi él-
mény lélekemelő perceit hangulatos 
szeretetvendégséggel fejeztük be. Sok 
jóakaratú ember összefogásával terített 
asztal, finom sütemények és italok és az 
újra felépített Betlehem várt mindenkit, 
mindenért ezúton is köszönetet mon-
dunk. Bár a koncerten az alapítvány 
nevében az elnök asszony örömteli 
adventi várakozást és áldott Karácsonyt 
kívánt a jelenlévőknek, adósok vagyunk 
még egy újévi jókívánsággal. Régi népi 
újévi mondással ilyenkor „Bort, búzát, 
békességet, szép asszony feleséget” 
kívántak, mi azonban hozzátesszük, 
hogy jó egészséget, örömöt, szerencsét és 
sikereket kívánunk a falu lakosságának.

 ÖrökSÉgünk Alapítvány

Hagyományos adventi koncert
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Kicsi gyerekkorom óta szeretek rejt-
vényt fejteni, édesapám tanított meg 
rá. Kunmadarason laktunk, s még nem 
voltam tíz esztendős, amikor az egyik 
megoldott feladványt beküldtem, és a 
következő számban már ott díszelgett a 
nevem a nyertesek között. Pár napra rá, 
Tasnádi-Kubacska András: Sárkányok és 
gyíkmadarak könyvét hozta a postás. Ha 
az elmúlt évtizedek alatt némileg gyérült 
is ebbeli szórakozásaimnak a száma, a ke-
resztrejtvény iránti szeretetem máig meg-
maradt. A minap egy kétbetűs helységnév 
volt a megfejtendő, s mivel még egyik 
betű sem volt meg, az Ág, a Bő, az Őr, 
a Sé település közül bármelyikre gondol-
hattam volna. A vetélkedésből a végén Sé 
lett a győztes. 

S-É. Ahogy leírtam, egy kedves kis tör-

ténet jutott az eszembe. Első novellásköte-
tem bemutatóján jártam a faluban, a köz-
ség első emberének vendégeként. Amikor 
a polgármesterrel a beszélgetős rész végé-
re értünk, az egyik hallgató hozzászólásra 
jelentkezett. Előre bocsátotta, hogy ő nem 
kérdezni szeretne, hanem hozzászólni, 
véleményt mondani. Most majd kibújik 
a szög a zsákból – gondoltam, ugyanis a 
negyvenes fiatalember egész idő alatt le 
nem vette a szemét rólam. A válaszaimra 
buzgón bólogatott, olykor meghökkenve 
tekintett rám. Most majd megtudom, mik 
is voltak a közbenső gondolatai.

Kedves író úr! Én egy helybeli közös-
ség, a Demizson Klub alapítója vagyok. 
Elég legyen annyi rólunk, hogy ez nem 
egy egyesület, nem egy szervezet, ebbe 
nem lehet belépni vagy ebből kilépni, mi 
csak itt vagyunk. Képességeinkhez mér-
ten azonban igyekszünk olyan egyetemes 
értékekre rámutatni, amik mindenki szá-
mára elfogadhatóak. Nos, nem szaporíta-
nám tovább a szót, csak annyit szeretnék 
mondani, hogy én ilyennek képzelem el 
jövő politikusait, mint, amilyen az író úr. 
Az én szememben Ön „A” politikus. 

Kicsit megrémültem, hiszen az est fo-
lyamán arra törekedtem, hogy ne kerül-
jek közel a napi politikához. Megvolt, sőt 
meg is van a véleményem a dolgokról, 
de ezt éppúgy magánügyemnek tartom, 
ahogy a hitemmel sem kérkedem, igaz az 
utóbbit nem is rejtem véka alá. Mit mond-
hattam most, amivel átléptem a Rubico-
non? Gyorsan pörögtek a gondolataim. 
Nem, nem hágtam át a magamhúzta de-
markációs vonalon, még az aktuálpoliti-

kai árnyalatú felvetéseknél is igyekeztem 
őszinte, de megfontolt válaszokat adni. 
Megköszönjem a titulust, vagy protestál-
jak ellene?! Körbenéztem, s láttam a hely-
belieken, hogy ez a megjegyzést igencsak 
dicséretnek tartják. 

Nagyon szépen köszönöm, ha így látja. 
De hogy én „A” politikus?! Nem inkább 
apolitikus?

Derültség futott át a jelenlévőkön. 
Te – bökött oldalba a barátom — lehet, 

hogy most tiltakozni szerettél volna, de a 
válaszoddal még inkább megerősítetted a 
felszólaló igazát.

Nem gondoltam volna, hogy Sében a 
babér is megterem! 

Hatvanéves ember, a jövő a-politiku-
sa! Öregeket a parlamentbe! — Már lát-
tam magam előtt a szalagcímeket. Egy 
vicclapban. 

Hej-haj, azért nagyon jól esett!

Vizsy Ferenc
Fotók: Csalló Ferenc

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány tizenöt éve, 1999-ben jött létre és 
a közösség érdekében végzett tevékenységét sokan támogatták. 
Felmerült a gondolat, hogy a jubileumot egy kirándulással 
lehetne emlékezetessé tenni. Az alapítvány kuratóriuma és segítői 
még soha nem voltak kirándulni, pedig egy ilyen alkalom jó az 
ünneplésre, az eddigi és jövőbeni tevékenységek megbeszélésére. 
A gondolatot tett követte és egy Fertő tavi út mellett döntöttünk, 
hogy a történelmi Magyarország egykori nyugati szegletét és 
a határon inneni kulturális látnivalók egy részét meglátogassuk. 
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, sajnos többen nem tudtak 
velünk tartani, hiányoltuk is őket. Egy napsütéses októberi napon 
a burgenlandi Frauenkirc hen búcsújáró templomát kerestük fel. 
A település neve magyarul Boldogasszony, így természetes, 
hogy a díszes barokk templomban a „Boldogasszony anyánk”-at 
énekeltük el. A kolostor kiállításán láthattunk másolatokat a torinói 
lepelről, a töviskoszorúról, és a keresztfa szegeiről. Meglepetés volt 

Sében a babér is megterem

Történelmi vidékeken



számunkra, hogy a fiatalon vértanúhalált 
halt Brenner János emlékének is áldoztak 
egy tárlót. Szélerőművek tucatjai között 
vezetett utunk a változatos Fertő-tavi tájon  

Purbachon (Feketevároson) át Rusztra, a 
történelmi Magyarország legkisebb, szabad 
királyi városába. A műemlékekben gazdag 
óváros és templomainak megtekintése után 

a vitorlásokkal teli tóhoz is kimentünk. 
Majd Mörbisch (Fertőmeggyes) 
következett, mely szabadtéri színpadáról 
is ismert, nemcsak ódon hangulatáról. Itt 
hajóra szálltunk és elhagyva Burgenlandot 
áthajókáztunk Fertőrákosra, ahol rövid 
sétát tettünk a középkori pellengérhez. 
A délutánt a remekül felújított fertődi 
Eszterházy kastélyban töltöttük. Még arra 
is jutott időnk, hogy Sopron belvárosát 
esti kivilágításban, egy műemléki séta 
keretében csodáljuk meg. A sok szép látvány 
közben arról sem feledkeztünk meg, hogy 
szót váltsunk az alapítvány munkájáról, 
további terveiről. Lám milyen jó alkalom 
egy kirándulás közösségteremtésre, 
kapcsolatok megerősítésére, kulturális 
élményekkel való töltekezésre és nem 
utolsó sorban a szakmai tevékenység 
átbeszélésére, továbbfejlesztésére.

ÖrökSÉgünk Alapítvány
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Január 17-én tartotta az Aranykör Klub 
szokásos közös névnapi ünnepségét a Fa-
luházban. Ez az ünnepség falunk első ren-
dezvényei közé tartozik az év során. Fekete 
Józsefné Margit néni köszöntötte a meg-
jelenteket, majd röviden beszámolt a klub 
2014. évi tevékenységéről. 

Az „EgészSéget egész Sének!” projekt 
keretében négy előadás megszervezését, 
megtartását vállalta a klub. A tavalyi sopro-
ni kirándulást Margit néni a legsikeresebb 
kirándulásnak nevezte. A tagság tevéke-
nyen részt vett a falunapon, segítettek a gu-
lyásfőzésben és a tálalásban, a főzőverseny 
elbírálásában.

A klubvezető végezetül megköszönte az 
önkormányzat anyagi segítségét, melyet a 
klub működéséhez nyújtott.

Az est folyamán a finom ételeket, sü-
teményeket jóízű beszélgetés közben fo-
gyasztották el a vendégek és tagok.

ST
Fotók: Csalló Ferenc

Aranykör Klub névnapi ünnepség
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Az előző „jelentkezés” óta történtek 
dióhéjban. Az előző bajnokságot eredmé-
nyesen, a lehetőségeinkhez mérten meg-
felelően fejeztük be. Az Egészségnappal 
egybekötött évzáró bankett jól sikerült, 
reményeink szerint mindenki jól érezte 
magát. Örömteli, hogy a faluban működő 
civil szervezetek összefogtak és aktívan 
részt vettek a programok szervezésében. 
Egyébként ez jellemző volt a Falunap 
megrendezésekor is. Bebizonyosodott, 
hogy összefogással sok mindent el lehet 
érni. Úgy is mondhatnám, egységben az 
erő, ezt a jövőben is ki kellene használni, 
élni ezzel a lehetőséggel.

A 2014/2015. bajnoki évre történő fel-
készülés a már szokásosnak mondható 
Keszthelyen történő edzőtáborral kezdő-
dött. Mondanom sem kell, aki ott volt na-

gyon jól érezte magát. Az idő rövidsége 
és a nyári szabadságolások miatt ilyenkor 
nagyon rövid a felkészülésre fordítható 
idő, de igyekeztünk maximálisan kihasz-
nálni. Játszottunk jó pár edzőmeccset, vol-
tak edzések, illetve a Magyar Kupa mecs-
cs is ezt a célt szolgálta, melyen amúgy 
fölényes 7:1 arányú győzelmet arattunk 
Horvátzsidányban. A játékoskeret együtt 
maradt, így minden adva volt egy eredmé-
nyes szezon elkezdéséhez. A nyitómecs-
cs Tanakajd ellen – melyre sokan voltak 
kíváncsiak – jól sikerült, 3:1 arányú győ-
zelmet arattunk. A folytatásban is az el-
várásoknak megfelelő szereplés történt, 
egy-két meccs kivételével a hozzáállás jó 

volt, végig a „Tüdői” mentalitás jellemez-
te a csapatot, azaz küzdj és „halj meg” a 
pályán. Sikereinket nagyrészt ennek a 
mentalitásnak köszönhetjük. Sajnos nega-
tívként kell megemlíteni, hogy a meccsek 
háromnegyedénél elfogyott az erő. Ez 
természetesen az edzéshiánynak tudha-
tó be, nagyon kevesen jártak tréningre, a 
jövőben ezen változtatni kell a játékosok 
részéről, tisztelet a kivételnek! A csapat a 
pályán belül egységes volt, a pályán kívül 
ugyanez már kevésbé mondható el. A csa-
patszellem javítása érdekében a jövőben 
szükséges, hogy még jobban összeková-
csolódjon a társaság. A szereplésre nem 
lehet panasz – bár sok könnyen megsze-
rezhető pontot elhullajtottunk – 21 ponttal 
a 8. helyen zártuk az őszt. Elvárás, hogy 
megtartsuk ezt a pozíciót, természetesen 
ez csak a fent leírtak érvényesülése ese-
tén érhető el, azon leszünk, hogy ez így 
legyen. 

Az ifjúsági csapat remek félévet produ-
kált. A rajtnál ugyan beragadtak fiaink, de 
ezt követően „történelmet írtak”, hiszen a 
sorozatban elért nyolc győzelem rekord-
nak számít. Mi lett volna, ha még edzésre 
is járnak? Ezt már nem tudjuk meg, min-
denesetre még a bajnoki cím sem elérhe-
tetlen, amennyiben ezen változtatnak. Ne-
hézséget jelentett, hogy többen be kellett, 
hogy mutatkozzanak a felnőtt csapatban, 
így nem mindig az alapcsapat futott ki a 
pályára. Mindenki megtette a magáét, sen-
kire nem lehet panasz! Végül 31 pontot 
szerezve, a 3. helyen fut neki a társaság 
a tavaszi szezonnak. Természetesen cél a 
dobogó!

A felkészülés január 16-án kezdődik, te-
remben lesznek az edzések, az edzőmecs-
csek februárban lesznek. A bajnokság, ha 
az időjárás engedi, március 1-jén kezdő-
dik.

Nem mehetek el szó nélkül a szurkolók 
hozzáállása mellett. Remek hangulatot te-
remtettek a mérkőzéseken, maximálisan 
támogatták a csapatot! Köszönjük!

A teke csapatunk továbbra is résztve-
vője a környező falvak bajnokságának. 
A mérkőzésekre Bucsuban került sor. A 
játékos-keret némileg változott, ezúttal 
Sipos János, Sipos Tibor, Wágner Károly, 
Szakály Tibor és Horváth László alkotja 
a csapatot. Az eddigi meccseiket egy ki-
vételével megnyerték, csak így tovább! Itt 
hívnám fel a figyelmet, aki ambíciót érez a 
teke iránt, az jelentkezzen, szívesen látunk 
mindenkit!

Az 2013/2014. évi MLSZ TAO pályá-
zat keretén belül a sportöltöző felújítását 
hajtottuk végre. Megszépült az épület, 

Rövid sporthírek

Meccs előtti esélylatolgatás a szurkolók 
részéről

A felnőtt csapat



most már csak a tetőszerkezet felújítá-
sa van hátra. Továbbra is aktív részesei 
vagyunk a pályázatoknak, mert csak így 
lehet előbbre lépni. Már a 2014/2015. évi 
pályázatoknál is sikert értünk el, hiszen 
pályázatunkat elfogadták, így hamarosan 
önjáró fűnyírót, öntöződob készletet tu-
dunk vásárolni, továbbá a pályavilágítást 
is tudjuk fejleszteni. Nem mellékesen az 
utánpótlás kategóriában is sikeresen pá-
lyáztunk! Ehhez viszont támogatót kellett 
találni. Mint minden évben eddig ezúttal 
is az Elektromol Kft. állt mellénk és bizto-
sította az anyagi erőforrást. Itt szeretném 

megköszönni Molnár Sándor ügyvezető 
igazgató úrnak, hogy ilyen elkötelezett 
támogatója sportegyesületünknek! Arra 
buzdítanám a helyi vállalkozásokat, hogy 
hasonlóan vállaljanak szerepet ebben a 
pályázati rendszerben, semmilyen kötele-
zettséggel nem jár! „Nem fog fájni!”

Sikeres félévzáró banketten vagyunk 
túl, szurkolóinkkal együtt zártuk az évet, a 
jó hangulat ezúttal sem hiányzott.

Kérek mindenkit, aki teheti, vegyen 
részt a falu sport – és közösségi életében, 
nem fogja megbánni! Fogjunk össze és 
érezzük át, hogy van egy falu ahol élünk, 
sokszor elég csak sok kicsit tenni minden-
ki részéről, hogy kijöjjön egy nagy egész, 

értem ezt nem csak a sport, hanem más 
területre is!

HAJRÁ SÉ!

Nagy Róbert, SE elnök
A képek a Sé - Ják derbin készültek a 

teljesség igénye nélkül.
A fotókat Csalló Ferenc készítette.
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Kisgyermek korában mindig nagyon 
várta a születésnapját, mert egybeesett 
Szenteste napjával, így mindig duplán ün-
nepelhetett.

Most is közelgett az ünnep. Eszébe ju-
tott az elmúlt év karácsonya.  Összegyűlt a 
család. Hatalmas karácsonyfa roskadásig 
tele szaloncukorral, díszekkel és habsüte-
ménnyel. A fa alatt a gyerekek boldogan 
bontogatták a kapott ajándékokat, melyek 
talán még pár napig érdekesek lesznek, 
aztán a többi mellett végzik a polcon.

Az asztalon a többi finomság mellett ott 
díszelgett a születésnapi torta is. Beszél-
gettek, közben finom bort iszogattak.

Egyszer csak felállt az asztal mellől. A 
tortapapírról elvett 2 szelet tortát és becso-
magolta. Öltözködni kezdett.

Hová mész? – kérdezték.
Mindjárt jövök.
Kinek viszed? Azt éred el vele, hogy 

majd máskor is jönnek kéregetni!
Odakinn tiszta, hűvös levegő fogadta. 

Kicsit jól is esett a szoba melege után. 
Nem akarta személyesen odaadni neki, 
gondolta felakasztja a rozoga ház ajtajá-
nak kilincsére, de észrevette. Kinn állt az 
ajtóban, papucsban, mezítláb. 

Átadta a tortát.
Köszönöm! Jöjjön be, maga mindig 

olyan jó hozzám!
Nem, gondolta, ez nem igaz. Volt rá pél-

da, hogy elzavarta, amikor becsengetett 
pár száz forintért. Tudta, hogy italra kell 
vagy cigarettára kell a pénz. Ezzel nyug-
tatta lelkiismeretét.

Odabenn dohos levegő fogadta, egy kis 
fenyőág az asztalon, rajta pár szem sza-
loncukor, alatta két filléres műanyag játék.

Az unokáimat várom. Mit gondol, tet-

szeni fog nekik? Eljönnek? Várjon, meg-
mutatom, világítás is van ám!

Ezzel felkapcsolta az égősort az ágon.
Újra kinn volt az utcán. Otthon a hatal-

mas fa, az ételtől roskadozó asztal és a ha-
lomnyi játék fogadta. Hallotta gyermekei 
kacaját. Hálát adott a Jóistennek.

A születésnapi tortát a sok édesség mel-
lett már senki nem bírta megenni. Két nap 
után a szemétben kötött ki.

K.Zs.

A kezdőrúgást törzsszurkolónk Tóth 
Ferenc végezte el

Kezdődik

A torta
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Meghívó az 
egyházközségi bálra
Mindenkit nagy szeretettel várunk 2015. február 14-én, 
szombaton 19.30 órai kezdettel plébániánk farsangi báljára.
A jó hangulatú rendezvény az évek során egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a toronyi, a bucsui, a dozmati és 
a séi hívek körében is, ezért a megnövekedett érdeklődés 
miatt a toronyi sportcsarnokban kerül megrendezésre. 
A bál bevételét – a résztvevők arányában – templomaink 
szépítésére fordítjuk, ezért hívunk mindenkit, aki szívesen 
támogatná ezt a nemes célt. Hagyományosan batyus bált 
tartunk, ami azt jelenti, hogy ételt és italt mindenki azt 
fogyaszthat, amit magával hoz, illetve ital vásárlására lesz 
lehetőség a helyszínen. A zenét Tímár János, szentpéterfai 
lakos szolgáltatja. A belépőjegy ára 2000 Ft/fő, amely 
megvásárolható vasárnaponként a szentmise előtt illetve 
után a templomnál, vagy igényelhető Jakabnétól a 465-315-
ös telefonszámon. Szívesen fogadunk tombola felajánlásokat, 
illetve aki nem tud az eseményen részt venni, de szívesen 
támogatná programunkat, a fenti elérhetőségeken 
támogatójegyet is vásárolhat.

Séi Egyházközségi Képviselőtestület

Kedves 
Séi Lakosok!

A postavezető feladatai között szerepel, hogy amennyire le-
het, könnyebbé tegye a kézbesítő munkáját. 440 háznál végez-
zük nap mint nap közönséges levelek, ajánlott levelek, szóróla-
pok, napilapok, színes lapok, utalványok, nyugdíj kézbesítését. 
Nem kevés küldemény érkezik hozzánk, hisz  majdnem 1400-
an laknak falunkban. A kézbesítés nem egyszerű feladat, mert 
nagyon sok gond akad. 

Szeretném a lakosság figyelmét felhívni pár dologra, amivel 
a munkánkat tudnák segíteni. Rengeteg helyen nincs postaláda, 
így lehetetlenség sérülés nélkül eljuttatni a címzetthez a külde-
ményt. Csengő vagy nincs, vagy ki van kapcsolva, így végig 
kell kiabálni a falut, vagy meghallják a kézbesítőt vagy nem. A 
járdák hó esetén nincsenek eltakarítva, szinte járhatatlanok na-
gyobb hóesésnél. Megfigyeltem: a mostani havazás szombaton 
volt, de igen kevesen vették a fáradtságot, hogy a házuk előtt 
csúszásmentessé tegyék a járdát. Sok helyen a járdára kilógnak 
a kertből a növények, fák, és szinte elzárják az utat a közleke-
déstől. Ezek balesetveszélyesek, mert az ágak beleakadnak a 
kézbesítő ruhájába. Eső, hó esetén a fáról lehulló csapadéktól 
vizes lesz a kolléganő ruhája, és így  elázva kénytelen végig 
járni a falut.

A kutyák állandó gondot okoznak. Sok helyen  a vad ebtől 
csellel lehet csak megközelíteni a postaládát. Renáta név szerint 
ismeri őket, tudja, hol kell vigyázni, de ha helyettesítés  van, 
akkor a munkaszerződés mellé már elő is készíthetem a baleseti 
naplót, mert olyan helyettes nem volt, hogy kutyatámadás ne 
érte volna. Ez borzasztó kellemetlen mindenkinek, mert mun-
kahelyi baleset, és pénzbüntetést von maga után, nem beszélve 
a fájdalomról, amit a kolléga elszenved! Ha már a kutyákról 
írok, meg kell említenem azt, hogy rengeteg a kutyaürülék az 
utcákon. Kellemetlen, ha az ember figyelmetlen és belelép.

Nagyon szépen köszönöm, ha segítik munkánkat!
Szeretnénk, ha a munkánk az Önök megelégedését szolgálná!

Viszkedné Gyürüs Mária, a séi posta vezetője

Kedves Gyerekek!
Sok szeretettel várunk Benneteket 2015. február 7-én délután 

16.00-tól 18.00-ig a séi Faluházba egy játékos farsangi 
mulatságra. Farsangi jelmezeteket otthon ne hagyjátok!

A rendezvény batyus bál jellegű, tehát mindenki hozzon inni és 
ennivalót magával!

Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk!

Tisztelt Séi Lakosok!
Hogy a felnőttek is mulathassanak egyet, sok szeretettel várjuk 

Önöket élőzenés Farsangi Bálunkra a Faluházba 
2015. február 7-én.

Érkezés: 19.30-20.30
A belépő 1000 Ft/fő, amely tartalmaz egy pohár italt (bor/sör/

üdítő/ásványvíz).
Hidegtálas vacsorát 800 Ft/fő áron tudunk rendelni, ebben 
az esetben kérjük, vacsorarendelésüket a 0630/254 7597-es 
telefonszámon 2015. február 4-ig jelezni szíveskedjenek!

A bál során alkoholos és alkoholmentes italok vásárlására 
lehetőséget biztosítunk.

Jelmezben érkezők egy pohár italra a vendégeink!
Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk!

A bál vasárnap 02.00-ig tart.
Sé Község Önkormányzata

Születés
 

Herzke Victoria Sofia
Horváth Vivien

Kiss András Máté
Mészáros Márk

Noll Abigél
Vermes Dániel

 Halálozás
 

Dr. Tass Huba Tamás
Varga Gábor Gyula

Varga József

Anyakönyvi hírek
 


