
Látod, Istenem, milyen esendõ vagyok? Ha
nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor
elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít,
sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik
a számon, szinte észrevétlenül: Istenem, add,
hogy... Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is!
Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak
magamnak, hanem másoknak is.

Nekünk, akik eszeveszett tempóban szágul-
dozunk az adventi fényekkel ékesített utcákon,
böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit
milyen hitelbõl lehet megvásárolni, hogy gazdagabb
legyen az ünnepünk. Uram, add, hogy ne higgyük
el, hogy plazmatévéktõl, fals zenéket kiabáló
télapóktól leszünk boldogabbak! 

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a
gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy
tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól.

Meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne
szégyelljük, hogy nemcsak mindig rohanó, sikerori-
entált, emberek vagyunk, hanem érzõ, sérülékeny,

törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi
életük során. 

Add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel
kapaszkodni, és mikor kell elengedni. 

Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos
volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát – emberi módon,
emberien. Szabadíts meg minket a gyûlölettõl,
bosszúvágytól, ellenségeskedéstõl, acsarkodástól!

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban.
Add, hogy legyen kedvünk gyertyafényben egy

tiszta papírlapra tollból tintát maszatolni, csak úgy,
a saját örömünkre.

Add, hogy találjuk meg minden napban az
ünnepünket.

Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való
beszélgetést: köszönöm, Istenem! Add, hogy
magunknak is megbocsássuk tévedéseinket.

Dr. Perger Gyula 
plébános
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AAddvveennttii  ééss  kkaarrááccssoonnyyii
kköösszzöönnttõõ

Úgy tartják, ha Márton barna lovon jön, vagyis
addig nem esett hó, akkor a tél folyamán nem sok
hóra lehet számítani. Hosszú, munkás õszt
tudhatunk magunk mögött. A végzett munkáról a
november 11-én tartott Közmeghallgatáson szá-
moltunk be. 

Megszépült a polgármesteri hivatal. Pár héten
át a Faluház helyiségeiben intézhettük ügyeinket,
zavartalan ügyfélfogadás mellett. Önkormányzati
hivatalunk több helyisége új burkolatot kapott,
megújult a vizesblokk, festtettünk, asztalosipari
munkák folytak. Az épület külsõ felújítását is ter-
vezzük, de ehhez megfelelõ pályázati forrásokra
is szükség van.

Folytatódott a faültetés, díszfákkal és tujákkal.
A zöld hulladék hasznosítása, elszállíttatása gon-
dokkal jár. Legutóbb a déli lakótelep közelében
képzõdött zöld halom felszámolása történt meg.
Kérjük a lakosságot, hogy fûnyesedéket, levélhul-
ladékot ne helyezzenek el közterületen. Erre a cél-
ra használják a már bevált zöld zsákokat, melyek
képviselõi felajánlásnak köszönhetõen a pol-
gármesteri hivatalban vehetõk át. 

Az év során jelentõs mennyiségû ágnyesedék,
kivágott fa érkezett a futballpálya mellett kijelölt

lerakóhelyre. A hulladék feldolgozását a Vasivíz
Zrt. oldja meg, a felaprított anyag a komposztá-
lótelepre kerül. Az ágakat, fákat továbbra is a fut-
ballpálya mellé lehet vinni, de sokkal hátrébb, a
szalagokkal kijelölt helyre. Kérjük, ide falevelet,
egyéb hulladékot ne hordjanak!

A pályán és a patak partoldalában "környezet-
barát" fûnyírás zajlik. Kecskék végzik, nagyon jó
és egész gyors eredménnyel.

Az idei útfelújítási munkák befejezõdtek. Porta-
lanított úton, rövidebb idõ alatt lehet eljutni
Szünösére. Tavasszal a garanciális javításokat
végzik, ha szükségesek.

A képviselõ-testület októberben tájékoztatást
kért a rendõrségtõl Sé közbiztonsági helyzetérõl.
Gortva Zsolt rendõr fõhadnagy, a Rendõrkapi-
tányság Közrendvédelmi Osztályának alosztály-
vezetõje tartott beszámolót. Az alosztályvezetõ
bemutatta a körzetben november 1-jétõl szol-
gálatba lépett új körzeti megbízottat, Németh
Tibor Roland fõtörzsõrmestert.

Testületünk a beszámolót elfogadta. A rendõr-

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk

CCssiiddeerr  SSáánnddoorr

KKaarrááccssoonnyy
ééjjjjeelléénn

TTeemmpplloomm  aa  hheeggyytteettõõnn,,
ttoorrnnyyaa  mmáárr  aazz  ééggbbeenn,,
kkaappuujjaa  aa  ffööllddöönn,,
eemmbbeerr  kköözzeelléébbeenn..

KKaarrááccssoonnyy  ééjjjjeelléénn,,
sszzeellíídd  hhóóhhuulllláássbbaann    
ffaalluu  nnééppee  iinndduull
kkeennddõõbbeenn,,  kkaabbááttbbaann..

MMééllyybbõõll  aa  mmaaggaassbbaa
vváággyyiikk  mmiinnddeenn  eemmbbeerr,,
ssoorrssáátt  öösssszzeevveettnnii
ééggii  üüzzeenneetttteell..

KKoonnyyhháábbóóll,,  uuddvvaarrrróóll
hhíívvóó    hhaarraannggsszzóórraa,,
kkéézzeenn  ffooggvvaa  jjuuttnnaakk  
eeggyyrree  mmaaggaassaabbbbrraa..

LLééppccssõõkköönn,,  öössvvéénnyyeenn
éérrnneekk  aa  tteemmpplloommbbaa,,
mmaa  vvaann  JJéézzuuss  UUrruunnkk
sszzüülleettééssee  nnaappjjaa..

MMööggööttttüükk  llééppddeellnneekk
óóvvaakkooddóó  õõzzeekk,,
éénneekksszzóótt  hhaallllaannii
ttáárrtt  aajjttóóiigg  mmeennnneekk..

MMeeggkkoonndduull  aa  hhaarraanngg,,
ééggnneekk  zzeennggõõ  hhaannggjjaa,,,,
eemmbbeerr,,  áállllaatt,,  hheeggyy,,  vvööllggyy
ááhhííttaattttaall  hhaalllljjaa..              (Folytatás a 2. oldalon)

BBoollddoogg  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeettBBoollddoogg  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett
ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg  ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg  
úújj  eesszztteennddõõtt  kkíívváánnúújj  eesszztteennddõõtt  kkíívváánn
SSéé  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaaSSéé  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa



2 2011. DECEMBER

kapitánynak írt válaszban leírtuk, hogy a körzet
veszélyeztetettsége, a négy település területi
nagysága miatt 2 fõ rendõr alkalmazását látjuk
indokoltnak.

Önkormányzatunk és a szombathelyi székhelyû
Klapka György Lovas Polgárõr és Hagyomány-
õrzõ Egyesület együttmûködési megállapodást
kötött. Az egyesület vállalja, hogy Sé község
területén - minimum kettõ lovas polgárõrrel - havi
rendszerességgel járõröz. A járõrözés alatt észlelt
események ügyében intézkednek. Ha a járõrök
jogkörüket meghaladó eseményt tapasztalnak,
úgy azt jelentik a Szombathelyi Rendõrkapitány-
ságra és értesítik az önkormányzatot is. A megál-
lapodás 2011. november 1-jén lépett hatályba és
2012. április 30-ig érvényes.

Örömmel értesültünk novemberben arról, hogy
Viszked Tamás fotója az E.ON Önkormányzati
naptárfotó-pályázatán a szerencsés nyertesek
között van! A "Közös Sé építés Sé községben"
címû fotó egyike annak a 13 alkotásnak, melyek-
bõl összeállították a 2012-es E.ON falinaptárt.
Tamás jutalma egy magazin éves elõfizetése volt,
hivatalunk pedig egy multifunkcionális monitort
kapott ajándékba.

A séi nyári mûvésztelep rajz szakos hallgatói-
nak kiállítását november 30-án nyitottuk meg a
Faluházban. Nem egyes emberek, hanem maga a
falu állt modellt az alkotóknak. A hallgatók
munkáit Nagy Gábor György, a Mûvészeti Intézet
Rajz Intézeti Tanszék (SEK) adjunktusa méltatta.
A képeket január végéig lehet megtekinteni. Ki-ki
felfedezheti utcáját, házát, egy-egy kedves falu-
részletet.

Testületünk az elmúlt évekhez hasonlóan az
iskolás kort még el nem ért kiskorúak, valamint a

62. életévtõl a nyugdíjas korosztály, továbbá a
rokkant nyugdíjasok részére 2500 forint összegû
karácsonyi segélyt állapított meg (az önkor-
mányzat szociális rendeletében meghatározott
jövedelemhatárok figyelembe vételével).

Elbíráltuk a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmeket. 2012-
ben havi 2500 forint összegû ösztöndíjat biz-
tosítunk 20 pályázó részére.

A Séi Mikulást a kicsik szüleik, nagyszüleik

kíséretében várhatták december 5-én. Faluhá-
zunk ismét megtelt a nagy napra. 

December 10-én az Idõsek napi rendezvényre
hívta önkormányzatunk a falu idõsebb korú lakóit.
Az ünnepi programban a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház színmûvészei adtak elõ operett-
részleteket. Meglepetésként a toronyi fafaragó

mûvész, Joó László alkotását lepleztük le. A kop-
jafába faragott kalapos bácsi és fejkendõs néni
azokra az õsökre emlékeztet bennünket, akik az
elsõ játékainkat faragták nekünk, vagy a térdükre
ültetve meséltek nekünk falunk múltjáról, hagyo-
mányairól. A kopjafát tavasszal a temetõ lépcsõ-
feljárójánál helyezzük el.

17-én rendeztük meg karácsonyi összejövete-
lünket, melynek során közösen feldíszítettük a falu
karácsonyfáját. A fát ebben az évben a Szabadság
u. 34. lakói ajánlották fel. Az esten minden szer-
vezetnek, klubnak, minden támogatónknak meg-
köszöntük az év során nyújtott segítségét.

Sörös István
polgármester

Karácsonyi összejövetelünkrõl a fotókat 
Csalló Ferenc készítette

Molnár Dániel képe

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk

(Folytatás az 1. oldalról)
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A társadalmi, gazdasági változások szerke-
zeti változásokat is hoznak, átalakításokat,
reformokat igényelnek.

A reformokat a közigazgatásban is tudomá-
sul vesszük, a jegyzõi lojalitáshoz ez hozzátar-
tozik. De a felkészüléshez, az elfogadáshoz az
is hozzátartozik, hogy átláthatóságot, tervez-
hetõséget várunk.

A közigazgatás átszervezése véleményem
szerint egy átgondolt, hatásvizsgálatokkal,
elemzésekkel alátámasztott, gazdaságossági
felméréseket igénylõ egységes jogalkotási fo-
lyamat eredménye kell, hogy legyen.

Az önkormányzati törvénytervezet keret jellegû
szabályozás. A felkészülés a változásokra csak a
kapcsolódó jogszabályokkal együtt lehetséges.

A törvénytervezet elõkészítése során szem-
pontként hangzott el, hogy az önkormányza-
tok által ellátandó feladatok igazodni fognak a
települések nagyságához, teljesítõképességé-
hez és valós szükségleteihez. Ez is külön tör-
vényi szabályozásban várható, melyet még nem
ismerünk.

Az elmúlt idõszakban sok kérdés és dilem-
ma fogalmazódott meg a jegyzõk körében. 
A most megismert (több tervezet látott napvilá-
got) tervezet már néhány általános jogfogalmat
definiált, de több rendelkezése olyan önkor-
mányzati rendeletalkotásra ad lehetõséget,
melyben általános fogalmakat használ: pl:
„közösségi együttélés szabályai“, „öngondos-
kodás“; a „közszolgáltatások köre“, a tartalmi
elemeiket talán majd a kapcsolódó jogszabá-
lyok rendezik. (Csak néhány kiragadott példa.)

Másik dilemma: Vas megyében, és a hason-

ló lakosságszerkezetû megyékben is komoly
gondokat, települések közötti feszültségeket
hoz a 2 ezer fõs hivatalalakítási határ. Távol-
ságok, közlekedési gondok, a lakosság eltérõ
társadalmi, szociális összetétele, eltérõ kultu-
rális hagyományok, a múltban gyökerezõ, kö-
zös hivatalok mûködésébõl adódó rossz
tapasztalatok.

Ezek a kistelepülések komoly eredményeket
értek el rendszerváltás óta. Megtettek mindent,
hogy kötelezõ és önként vállalt feladataiknak
eleget tegyenek. A kistelepülések esetében
elenyészõ azoknak a száma, akik hitelekkel
küzdenek. (Sé község az egyik legszemlélete-
sebb példa.)

A kistelepüléseken a néhány fõs apparátus a
jellemzõ, és a mai viszonyok között már ott is
felkészült, nagy százalékban felsõfokú, szak-
irányú végzettségû köztisztviselõk látják el a
több ezerre tehetõ feladat- és hatáskört.

Az összevont hivatalok indokaként hangzik
el, hogy kevesebb lesz a jegyzõi hatáskör. Még
nem ismerjük igazán ennek tartalmát, de gon-
dolni kell arra is, hogy több település közös
hivatalának pl. hány költségvetéssel kell foglal-
koznia, több település közszolgáltatási felada-
tainak ellátása, több polgármester és testület
munkájának segítése, döntéseinek végrehajtá-
sa, az emberek egyre növekvõ szociális gond-
jainak kezelése a néhány fõs apparátusoknak
mennyivel több feladatot hoz. Új szabályozás-
ként, többletfeladatként jelenik meg a szabály-
zásban, hogy a jegyzõ képviselõ-testületi fel-
hatalmazás alapján önkormányzati döntést
hozhat, a képviselõ-testület bizonyos esetek-

ben hatáskörét a jegyzõre is átruházhatja. 
A kistelepüléseken a társadalmi megbízatású
polgármesterek (akik napközben megélhetési
hivatásuknak tesznek eleget) munkáját a beru-
házások, felújítások során is segíteni kell. A ter-
vezet a közös hivatalt 7 településig látja kivite-
lezhetõnek. A jegyzõ egy hét alatt nem ér körbe
a településeken, nem tud igazi munkakapcso-
latot kialakítani a polgármesterekkel, nem
ismeri meg a települések életét, a lakossággal
nem alakul ki közvetlen kapcsolata, pedig ez
falun nagyon fontos.

A tervezet eszmeiségében Magyari Zoltánra
hivatkozva, de elképzeléseitõl távolodva sza-
bályozza a jegyzõ, mint szakember helyzetét.

A jegyzõk, akik hivatásukat, mint életpályát
választották, aggódnak, hogy lesz-e jövõjük,
hisz nagyon sok a bizonytalanság.

Reméljük, hogy a jelenleg bizonytalanságban
lévõ szakképzett, gyakorlott, a lakossággal jó
kapcsolatot ápoló jegyzõkre, köztisztviselõkre,
tapasztalatukra szükség lesz a jövõben is.

Ez a hivatásuk, és ez biztosítja családjaik
megélhetését.

A jegyzõknél felhalmozódott gyakorlati ta-
pasztalatokkal élni kellene, hisz ez visszacsatolható
az önkormányzatok, a települések életébe.

Úgy vélem a közigazgatás egy szolgálat,
melynél elengedhetetlen feltétel, hogy állam-
polgárbarát legyen. Ennek a törvénynek is ezt
kell szolgálnia.

Wiktoráné Németh Klára
Vas Megyei Jegyzõk Egyesületének Elnöke 

Sé Község címzetes fõjegyzõje

VVéélleemméénnyy  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttöörrvvéénnyyhheezz  
jjeeggyyzzõõii  sszzeemmsszzööggbbõõll

TTIISSZZTTEELLTT  LLAAKKOOSSSSÁÁGG!!
TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,  hhooggyy  aa  zzssáákkooss  sszzeelleekkttíívv  ggyyûûjjttééss  22001122..  jjaannuuáárr  33--áánn  kkeeddddeenn,,  aa  sszzookkáássooss
iiddõõbbeenn  rreeggggeell  88  óórrááttóóll  ttöörrttéénniikk..  22001122..  ffeebbrruuáárr  hhóónnaappttóóll  ssaajjnnooss  ––  rreemméélljjüükk  ááttmmeenneettii  iiddõõrree  ––

kkéénnyytteelleenneekk  lleesszzüünnkk  sszzüünneetteelltteettnnii  aa  bbeeggyyûûjjttéésstt..  OOkkaa,,  hhooggyy  jjaannuuáárr  11--ttõõll  mmeeggvváállttoozziikk  aa  jjooggsszzaabbáállyyii
hhááttttéérr..  MMeeggsszzüünntteettiikk  aazz  eeddddiiggii  ttáámmooggaattáássii  rreennddsszzeerrtt,,  aa  ppiiaacc  sszzeerreeppllõõii  rréésszzéérree  ppáállyyáázzttaattáássii  

rreennddsszzeerr  lléépp  éélleettbbee..  DDee  ssaajjnnooss  aa  ppáállyyáázzttaattááss  rréésszzlleetteeii  mméégg  nneemm  iissmmeerrtteekk..
SSiikkeerreess  ppáállyyáázzááss  eesseettéénn  sszzeerreettnnéénnkk  ttoovváábbbb  ffoollyyttaattnnii  eezztt  aa  sszzoollggáállttaattáássuunnkkaatt..  AAddddiigg  iiss  jjaavvaassoolljjuukk,,

vveeggyyéékk  iiggéénnyybbee  aa  tteelleeppüülléésseenn  ttaalláállhhaattóó  sszzeelleekkttíívv  sszziiggeetteekkeett!!
AA  hhuullllaaddéékkookk  sszzeelleekkttíívv  ggyyûûjjttééssééhheezz  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttookkoonn  ttúúll,,  kkoommoollyy  ggaazzddaassáággii

éérrddeekk  iiss  ffûûzzõõddiikk..  DDee  aazz  eeggyyéénn,,  aa  ccssaalláádd  sszzáámmáárraa  uuggyyaannúúggyy  ggaazzddaassáággii  éérrddeekk  iiss  aa  sszzeelleekkttíívv  ggyyûûjjttééss,,
hhiisszzeenn  eezzzzeell  jjeelleennttõõsseenn  ccssöökkkkeenntthheettõõ  aa  kkoommmmuunnáálliiss  hhuullllaaddéékkookk  mmeennnnyyiissééggee..

AA  sszzeelleekkttíívveenn  ggyyûûjjttöötttt  hhuullllaaddéékk  mmeennnnyyiissééggee  eellkkeerrüüllii  aa  lleerraakkóókkaatt,,  vviisssszzaakkeerrüüllnneekk  aazz  aannyyaaggáárraammbbaa
ééss  úújjrraahhaasszznnoossíítthhaattóóvváá  vváállnnaakk..

KKéérrjjüükk,,  ffoollyyttaassssáákk  ttoovváábbbb  aa  hhuullllaaddéékkookk  sszzeelleekkttíívv  ggyyûûjjttéésséétt!!

KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK  EEDDDDIIGGII  EEGGYYÜÜTTTTMMÛÛKKÖÖDDÉÉSSÜÜKKEETT!!
KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK  ÖÖNNÖÖKKNNEEKK  MMEEGGHHIITTTT,,  BBOOLLDDOOGG  KKAARRÁÁCCSSOONNYYTT,,  

SSIIKKEERREEKKBBEENN  GGAAZZDDAAGG  ÚÚJJ  EESSZZTTEENNDDÕÕTT!!
AA  ZZöölldd  NNyyuuggaatt  HHuullllaaddéékkkkeezzeellõõ  KKllaasszztteerr

MMeenneeddzzsseerr  SSzzeerrvveezzeettéénneekk  üüggyyvveezzeettõõjjee,,  KKrráánniittzz  TTiibboorrnnéé

AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII
HHÍÍRREEKK
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Grastyán József, Lantos Mihály, 
Horváth Vince, Györkös István,

Horváth Károly, Vágner Károlyné,
Szabó Kálmán, Kiss Tiborné,

Kovács András, Magyar Ferenc,
Györkös Istvánné
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Szabó Kristóf, Pécsi Bianka,
Németh Csanád, Horváth Alex,
Pezenhófer Anna, Tasnádi Luca,
Sipõcz Péter, Kisfalvi Julianna,
Kasza Dániel, Molnár Noémi
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Az Alpok lábainál fekvõ, 706 fõs lakosságot
számláló település félúton található Kõszeg (14
km) és Szombathely (9 km) között. Gencsapáti-
ból a kis faluba vezetõ bekötõ úton, a csodálatos
Kõszegi-hegység elõkertjeként tárul elénk
Perenye meghitt, nyugodt, festõi képével.

A község elsõ okleveles említése 1333-ból
származik, a feudális korban kisnemesek lakták.
Templomának titulusa Szent Ágota. Jelenlegi for-
májában késõ barokk, berendezése is ebbõl a kor-
ból való. A fõutca tengelyében a patakparton
található a mûemléki Nepomuki Szent János
kápolna (ennek másolatát építették fel a Vasi
Múzeumfaluban). A falu lakóit 1849-ben, a sza-
badságharc leverése után súlyos kolerajárvány
tizedelte meg. Római katolikus lakossága ekkor
fogadalmat tett: ha elmúlik a járvány, minden év
szeptemberének utolsó vasárnapján (a fájdalmas
Szûz Anya ünnepét követõ 2. vasárnap) elzarán-
dokolnak Szent Vid kápolnájába. Azóta is minden
család részérõl legalább egy fõ gyalogosan részt
vesz a búcsújáráson.

A település folyamatosan bõvül, fejlõdik, újon-

nan kialakított lakóparkkal büszkélkedik.
Képviselõ-testülete és összetartó lakossága

aktív részesei a faluszépítõ és -megújító munkála-
toknak, valamint az összefogást célzó, régi hagyo-
mányokat is megelevenítõ programoknak (farsan-
gi jelmezbál, passiójáték, feltámadási örömtûz,
májusfaállítás, falunap, szüreti mulatság, betlehe-
mezés, Luca napja). A közeljövõben cél az or-
szágban is egyedül álló botanikus kert létreho-
zása, valamint a régi kor emlékeit, eseményeit
idézõ helyi múzeum kialakítása, amely helyet ad-
hat a falu határában lebontott perenye-fûteleki
gróf Ambrózy-kastélyból megmaradt emlékeknek
is. A vendégszeretõ, csendes, természeti- és kul-
turális értékekben gazdag „zsákfalu“ az itt lakók
és az ide látogatók számára ideális lehetõsét nyújt
kikapcsolódásra, nyugodt pihenésre. Földrajzi
fekvésébõl adódóan kiváló kiinduló pontja lehet
az Alpokalja felfedezõinek, a túrázás vagy éppen
a fürdõzés (Bük, Sárvár) szerelmeseinek.

Községünk 2011-ben ünnepelte a Szent Ágo-
ta templom alapításának 250. évfordulóját. A fel-
kutatott dokumentumok szerint a templomot

1761-ben építették a Batthyány család adomá-
nyaiból, a perenyei katolikus hívek áldozatos hoz-
zájárulásával. Mûemléki védettségû templomunk

A kormány november elején elfogadta a helyi
önkormányzatokról szóló törvény tervezetét. 
A tervezet szerint továbbra is minden település-
nek lesz választott képviselõ-testülete és polgár-
mestere, de a kétezer lakos alatti településeken
nem mûködhet önálló önkormányzati hivatal.
Ezeknek a településeknek társulniuk kell egy másik
helyhatósággal.

Sé község 1400 fõs település. A lakosság lét-
számának a kívánt 2000 fõre való felduzzasztása
a rendelkezésre álló egy év alatt, 2013 januárjáig

nem lehetséges. Községünknek ezért nagy
lépésre kellett elszánnia magát.

A tõlünk északra található község, Perenye
vezetésével, apparátusával eddig is jó személyi és
munkakapcsolatokat ápoltunk. A társulásról már
korábban is szó esett a két képviselõ-testület
között, de a konkrét tárgyalások csak októberben
kezdõdtek meg. November 8-án a Faluházban ült
le együttes ülésre a két község képviselõ-testülete.
Az ülésen mindkét fél egyhangúlag elfogadta a
Megállapodást, melynek lényegi elemei az alábbi-

ak: Sé Község Önkormányzata és Perenye Község
Önkormányzata a két település igazgatási fela-
datainak ellátására 2012. év január 1. napjától
kezdõdõen körjegyzõséget alakítanak és tartanak
fent. A körjegyzõség hivatalos megnevezése: Sé
és Perenye Községek Körjegyzõsége. A közpon-
ti ügyintézés helye a séi önkormányzati hivatal.
A körjegyzõség kirendeltsége zavartalan ügyin-
tézéssel Perenye község önkormányzati hivatala.

A körjegyzõség fenntartásának költségeihez –
az állami normatív támogatáson felül – a kép-
viselõ-testületek a köztisztviselõként foglalkozta-
tottak szerinti összeggel, valamint a hivatalaik
eddigi dologi kiadásaival járulnak hozzá.

A polgármesteri hivatalok dolgozói áthelyezés-
sel kerülnek a körjegyzõség kötelékébe. Az ügyin-
tézés egyik településen sem szenved csorbát, a
megszokott rend szerint zajlik. A feladatok szá-
ma nõni fog, de ez a kihívás a jól képzett szakem-
bergárdát nem tántorítja el, újult erõvel ugrunk a
jövõbe. A két helyhatóság társulása számos lehe-
tõséget hoz a továbbfejlõdésre. Több eséllyel in-
dulunk pályázatokon, gazdasági, kulturális,
turisztikai kapcsolatunk erõsödik.

A körjegyzõség alakításáról szóló döntést a
november 11-én tartott Közmeghallgatáson
ismertettük a lakossággal. A körjegyzõi és aljegy-
zõi álláshelyekre pályázatot írtunk ki. A beküldött
pályázatokat a képviselõ-testületek megvitatták.
Sé és Perenye községek képviselõ-testületei de-
cember 13-i együttes ülésükön körjegyzõnek
Wiktoráné Németh Klárát, aljegyzõnek pedig Dr.
Deák Mariannt nevezték ki.

Sörös István polgármester
Az eskütétel. Fotó: Imre Viktória

PPeerreennyyee  ––  aazz  AAllppookkaalljjaa  
rreejjtteetttt  „„ggyyöönnggyysszzeemmee““

KKöörrjjeeggyyzzõõsséégg  aallaakkuull
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a falu legrégebbi épülete, amely a vallásos kö-
zösség életében máig fontos szerepet tölt be.

A jubileumi év alkalmából 2010. adventjén
ünnepi rendezvénysorozat indult el, amely a na-
gyobb ünnepekhez kötõdve emlékezett meg a
templomalapításról.

A megemlékezések fõ ünnepe 2011. június
26-án, Úrnapján volt. A templom elõtti téren
emlékkõ elhelyezésére került sor, ezt követõen
pedig szentmise és úrnapi körmenet vette kezde-
tét Dr. Veres András megyéspüspök részvételé-
vel. Az eseménynek a püspöki részvételen túl
különleges jelleget adott, hogy a falu lakói hosszú
idõ után ismét felelevenítették az úrnapi sátor-
készítés hagyományát.

Biczó Barnabás 
polgármester
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Olaszország egyházi, építészeti, földrajzi
nevezetességeivel és ezeken keresztül a tör-
ténelmi múlt és az egyetemes kultúra alapjaival
való ismerkedés – ez adatott meg annak a
busznyi zarándoknak, akik Dr. Perger Gyula
atya hívására elindultak egy hetes útjukra. 

Az út megállóhelyei egyben emlékhelyek
voltak, melyek a kereszténység jelentõs alak-
jainak élettörténetébe is beleíródtak. Színesí-
tette a buszban töltött órákat, és jó ráhango-
lódást jelentett az éppen felkeresendõ neve-
zetes személy emlékhelye felé tartva, a róla
készült film megtekintése. Pádua felé köze-
ledve Szent Antal élettörténete elevenedett fel
a tiszteletére állított bazilika megtekintése
elõtt. A bazilikában a síremlék a szent közben-
járását kérõk zarándokhelye. 

Utunkat folytatva Róma felfedezése várt
ránk. Kedd reggel a Szent Péter bazilikában II.
János Pál pápa sírjánál Gyula atya által bemu-
tatott szentmisén vettünk részt. A program
része volt a szerdai napokon megrendezésre
kerülõ pápai audiencián való részvétel. XVI.
Benedek a pápamobillal egy kört tett a Szent
Péter téren kialakított szektorok körül, majd
üdvözölte a világ minden tájáról érkezett cso-
portokat, köztük a toronyi plébánia küldöttsé-
gét is magyar nyelven. Római idegenvezetõnk
három napba sûrítve kimerítõ programot állí-
tott össze számunkra. Colosseum, San Pietro
in Vincoli templom, Santa Maria Maggiore
templom, Forum Romanum, Pantheon, Szent
Péter bazilika, Vatikáni Múzeum, Lateráni bazi-
lika, Szent Pál bazilika, Szent Ignác és Il Gesu
templom valamint a Sopra Minerva és a Szent
Ágoston templom is a programok között szere-
pelt. Trevi kút, Spanyol lépcsõ, Traianus osz-
lop, Angyalvár is szerepelt a kínálatban és mint
különlegesség a Vatikáni Kerteket is bejárhat-

tuk. Még elsorolni is hosszú a sok pompás
relikviát, amit felkerestünk kedves idegenveze-
tõnk kimerítõ ismertetéseit hallgatva. Róma és
benne a Vatikán valóban a történelmi emlékek
kimeríthetetlen tárháza.

A buszban töltött idõt rózsafüzér imád-
kozásával és az elõre elkészített énekfüzet
dalainak éneklésével töltöttük. Rómában tett
látogatásunk után  dél felé vettük utunkat. Elsõ
megállóhelyünk Nápoly városa volt, ahonnan
Magyarországra az utóbbi idõben kevés pozi-
tív hír jutott el. A külsõ területeken valóban
töménytelen mennyiségû szemetet és rende-
zetlenséget lehetett látni. Szerencsére a város
szélén levõ magaslatról elénk táruló panoráma
hamar feledtette ezt velünk. Maga a történel-
mi belváros egészen csöppnyi. Érdekesség,
hogy a nagy távolság ellenére történelmében
milyen sok magyar vonatkozás található.
Nápolyból a Vezúvra vezetett az útunk, majd
folytatva Pompeibe tettünk látogatást. Meg-
döbbentõ volt az ókori emberek által kialakított

élettér fejlettsége. Pompeibe a kegytemplom-
ba is betértünk, ahol imádkoztunk a Pompei
Szûzanya szobránál s megismerkedtünk Bol-
dog Bartolo Longo történetével. Nevét alig
ismerik hazánkban, pedig õ volt az, aki a 19.
században az általa alapított kegyhelyen fölele-
venítette, majd széles körben elterjesztette az
egész világon együtt imádkozott Egyetemes
Rózsafüzért.

Következõ nap egy igazi ékszerdobozt
fedezhettünk fel. Caprit a világ egyik legszebb
szigetének tartják. A kis sziget a természeti
szépség tüneményes kavalkádja és ebbõl a
különlegességébõl fakadóan minden korban
vonzotta a világ minden tájáról érkezõ feltöl-
tõdni vágyó embereket. Fáinak és bokrainak
illatfelhõjében tényleg a paradicsomban érez-
hettük magunkat. A sziget különlegessége még
a citromból készített sokféle desszert és ital,
valamint a gyümölcsalapú parfümök. Másnap
idõutazásnak számító látogatást tettünk Assisi-
ben. Megfürödtünk Szent Ferenc és Szent
Klára életmûvének emléket állító város szel-
lõjében és imát mondtunk templomaikban.
Következett a kereszténység egy másik szent
helye, Loreto. Olaszország második leghíre-
sebb zarándok- és csodatevõ helye. A keresz-
tes hadjáratok végén a muzulmánok elõl ide
szállították 1294-ben a názáreti Szent Házat,
ahol Szûz Mária az angyali üdvözletet kapta. 
A hazaindulás reggelén a Szent Házban hajnali
misén vehettünk részt. Hazafelé útba ejtettük
Urbino városát, ahol Raffaello szülõházát és az
egyik legszebb itáliai reneszánsz hercegi palo-
tát, a Palazzo Ducale-t és a város legmagasabb
pontján elhelyezkedõ Dómot tekinthettük meg. 

Köszönjük Gyula atyának a szervezést és a
fáradhatatlan gondoskodását, amivel körül-
vette a csoportot. Örökre megõrizzük emléke-
zetünkben az Olaszországban töltött napokat.  

Kiss György
A képeket Kelemen Jánosné készítette

FFeellttööllttõõddééss  aa  „„ccssiizzmmaa  ddeerreekkáánn““!!  
––  aavvaaggyy  úúttiinnaappllóó  eeggyy  zzaarráánnddookkllaattrróóll
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Volt egyszer egy 2011-es évünk, amelyrõl a tel-
jesség igénye nélkül szeretnék pár eseményt
megosztani a falu lakóival.

Az összefogásnak és segíteni akarásnak köszön-
hetõen,  sok jólelkû ember munkája által, ez évben
3 fiatalnak sikerült állandó lakhatását biztosítani.
Számunkra ez hatalmas eredmény a mai nehéz
helyzetben, hiszen természetes támaszok nélkül
nehéz a mai világban boldogulni. Munkánk ered-
ményességének mérése ez, nagyon nehezen tudtuk
volna ezt megvalósítani, ha minden oldalról nem
támogatnak jólelkû emberek. Az év folyamán ren-
geteg programot szerveztünk, igyekeztünk nem
csak megfogható, anyagiakkal kitölteni a fiatalok
életét, hanem pozitív élményekkel feltölteni és
erõsíteni õket. A polgármesteri hivatal támogatásá-
val sikerült ez évben is nyaralást szervezni Hor-
vátországba, amely felejthetetlen élmény volt szá-
munkra. A szombathelyi önkormányzattal kötött
megállapodásnak köszönhetõen szeptember 15-

én átadtuk külsõ férõhelyünket, ahol 3 fiatal élheti
még önállóbb életét a ház nevelõinek segítségével,
ahonnan a következõ lépés a teljes önálló élet. Ezt
a lakást a nevelõk és fiatalok közösen újították fel,
így a fiatalok is megtanulhatták, hogyan kell költ-
ségtakarékosan egy lakást felújítani.

Ezúton szeretnénk megköszönni, minden egyes
jóakarónknak, támogatónknak az év folyamán nyúj-
tott önzetlen segítséget. Mindenkinek ilyen sok jóa-
karót, segítõt kívánunk. Hálásak vagyunk, hogy SÉ
község immár 8 éve befogad, elfogad, segít min-
ket, reméljük, hogy jelenlétünkkel színesebbé
tesszük a falu életét. 

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és
örömökben gazdag boldog új esztendõt kívánunk
a falu minden kedves lakójának, barátainknak,
ismerõseinknek, támogatóinknak és mindenkinek,
aki gondolt, vagy gondol ránk.

Séi SOS Ifjúsági Ház lakói, nevelõi nevében

ÉÉlleettkkééppeekk  aazz  IIffjjúússáággii  hháázz
éélleettéébbõõll

Sébe látogatott Dr. Veres András megyés-
püspök 2011. október 18-án vasárnap. A helyiek
a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére emelt
templom felépítésének 110. évfordulójára hívták
meg a fõpásztort, aki örömmel látogatott el a
Szombathelytõl mindössze öt kilométerre talál-
ható községbe. 

Az egyházközség elnöke szívélyesen fogadta
megyéspüspökünket, és köszönetét fejezte ki az
egyházmegye támogatásáért. Tíz évvel ezelõtt, a
100. évfordulóra felújításra került a torony, az
orgona és a fûtés. Majd az azt követõ években a
tetõszerkezet javítása, annak újracserepezése, a
víz és a csatorna bekötése következett. 2009-ben
az egyházközség pályázatot nyújtott be a temp-
lom külsõ felújítására, amely által közel 11 millió
400 ezer forintból megújult a lábazat, illetve szi-

getelt fa nyílászárókat építettek be. Kijavították a
külsõ vakolást, megtörtént a falak színezése, a vil-
lamoshálózat felújítása, amelyet az egész temp-
lom újra betonozása és lapozása követett. Kiala-
kult egy új közösségi tér is a templom körül, hiszen
lebontották a kerítést, megtörtént a parkosítás, így
a templom külseje teljesen megújult. 

A következõ cél a templom belsõ terének
további csinosítása. Tóth Dezsõ, az egyházköz-
ség elnöke azt is elmondta: a továbbiakban a fes-
tés és a restaurálás is a tervek között szerepel. 

Sörös István polgármester kiemelte: 110 év
hosszú idõ, de az építõk, szépszüleink, dédapá-
ink, dédanyáink hittek a jövõben. A 110 éves
jubileum kézfogás a múlttal, és üzen nekünk is,
hogy mi is higgyünk a jövõben, utódainkban! 

Az egyházközségi és polgármesteri köszöntõ

után Dr. Veres András áldását adta az eddig
elvégzett munkákra és a hívõ közösségre. A fõ-
pásztor homíliájában, utalva az evangéliumra,
kiemelte: át kell gondolnunk az életünket,  mikor
nem vallottuk meg az Istent embertársaink elõtt,
mikor hallgattuk el hitünket. A legfontosabb ma
is, és örök érvényû, hogy a hit, remény és szeretet
vezérelje az életünket. A szentmisén a faluban élõ
helyi mûvészek is zenéltek.

A szentmisét követõen az Egyházközségi Kép-
viselõ-testület a Faluházban tartott fogadást,
melyen a toronyi plébániához tartozó négy
település egyházközségi vezetõi is megjelentek.

H. Pezenhófer Brigitta 
A képeket Viszked Tamás készítette

PPüüssppöökkllááttooggaattááss  SSéébbeenn
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A várakozás sokféle lehet. Van idegesítõ,
bosszantó, kimerítõ, értelmetlen... Az adventi
várakozás más, örömteli, mert a végén ott a
fény, ott a Karácsony. 

Adventus domine, röviden advent, azaz
eljövetel. Ezt a szép  idõszakot már tizenhar-
madik éve teszi közösségi élménnyé koncertjei
révén az ÖrökSÉgünk Alapítvány. Vallástól,
felekezeti hovatartozástól függetlenül gyûltünk

össze a kis templomban, hogy az ének és a
zene erõsítse bennünk az ünnepvárás örömét.
Hallgattuk már közösen Virágh András orgo-
namûvész játékát, Tanai Erzsébet és Németh
Tamás karácsonyi népdalcsokrát, gyönyörköd-
tünk a legszebb Ave Maria énekekben Falusi
Anikó elõadásában, csodáltuk a Mûvészeti
Szakközépiskola tehetséges diákjainak játékát,

hallgattunk mûvészi élményt nyújtó kóruso-
kat... Nem titkolt vágyunk, hogy a felújított
templomban a Capella Savaria is koncertet
adjon, nem csak azért, mert mûvészeti vezetõ-
je Sében él. Reméljük, egyszer erre is sor kerül. 

Mindegyik adventi koncertnek más a hangu-
lata. Idén Schandorfból érkezett a tambura-
zenekar és kórus. A kis határ menti falu
együttese 1987-ben alakult, tagjainak száma

30.  Felléptek már Ausztrián kívül Németor-
szágban, Horvátországban és néhányszor
Magyarországon is. Repertoárjukban a nép-
dalok mellett népszerû slágerek, musical
betétek, operett melódiák is szerepelnek. A séi
H. Pezenhófer Brigitta kisgyermekként kezdett
játszani a zenekarban 15 évvel ezelõtt. Így jött
létre a kapcsolat a tambura zenekarral és adó-

dott a lehetõség, hogy egy különleges hangu-
latú koncertben legyen részünk Sében. Mint
minden adventi koncertet, ezt is szeretetven-
dégség zárta. Köszönet illeti mindazokat, akik
ehhez a szép estéhez bármilyen módon hoz-
zájárultak. Az adventi kivilágításban úszó fõut-
ca, a felújított templom és templomkert hangu-
lata, az újra felállított Betlehem, a körülötte
beszélgetõ emberek, a szeretetvendégség fi-
nom süteményei és italai, a koncert még vissza-
csengõ hangjai a békesség és a jóakarat, az
örömteli várakozás érzését erõsítették ben-
nünk.

Jó volt így együtt lenni advent idején.

ÖrökSÉgünk Alapítvány

AAddvveennttii  kkoonncceerrtt  22001111..

FFoollttvvaarrrróókk
aa  FFaalluuhháázzbbaann

2009 nyarán talált otthonra a Faluházban egy
foltvarró csoport, mely a Szépmûves Egylet
nevet viseli, tagjai ugyanis a textilen kívül a
kézmûvesség több ágát is mûvelik.
Valamennyien Pintér Zsuzsától tanultuk a folt-
varrást az Oladi Mûvelõdési Központban és
szebbnél szebb textilmunkáinkkal rendszeresen
veszünk részt bel- és külföldi, országos és
nemzetközi kiállításokon.  A Magyar Foltvarró
Céh 2007-ben a legjobb magyar foltvarró cso-
port címet is nekünk ítélte. Ezt az elismerést
országos díjakat nyert közös és egyéni alkotá-
sokon túl annak is köszönhetjük, hogy nagyon
jó a közösségi szellem, szívesen adjuk át tudá-
sukat egymásnak és nagyobb igény esetén
készek vagyunk érdeklõdõket is tanítani. Sok
jótékonysági akcióba kapcsolódtunk be (varr-
tunk dévai árváknak, kolontári árvízkárosultak-
nak, a textilmúzeum megmentésére, adventi
vásárokra…) Nyitottak vagyunk külkapcsola-
tokra is. Az augsburgi PATCH 89 foltvarró cso-
port tagjait már másodszor fogadtuk Sében, akik
el voltak ragadtatva a falunktól és attól, hogy
polgármesterünk anyanyelvükön köszöntötte
õket és hosszan elbeszélgetett velük. 
A Faluház egyébként nagyon alkalmas arra, hogy
a Szépmûves Egylet a közeljövõben egy szép
kiállításon is bemutatkozzon.  

Horváth Balázsné

Készül a közös mû: a séi erdõ újratelepítése
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2010 õszén hívtuk életre közösségünket,
melynek nem véletlenül, a Mosoly nevet válasz-
tottuk, mintegy mottóul.

15 fõ tagja van jelenleg a Mosoly Klubnak.
A havi találkozások alkalmával esetenként

maroknyian gyûlünk össze, néha alig férünk el
a klubszobában. Mindig van, aki készül finom-
sággal, egy pohár bor is kerül az asztalra.
Köszöntjük egymást névnapon, az eltelt hónap
eseményeit, egymás életének történéseit be-
széljük meg. Ezek az összejövetelek a kikap-
csolódáson túl már csak azért is nagyon jók,
mert egyre többet tudnak meg a tagok a töb-
biekrõl. A megismerés nem egy alkalom,
hanem egy folyamat, ami hónapról hónapra
alakul, változik. 

Aktuális teendõink, célkitûzéseink mindig
napirenden vannak. A vidámság, a mosoly so-
sem hiányzik ezekrõl a hétfõi alkalmakról,
mindig akad egy-egy vicces történet, ami meg-
esett velünk, vagy gyerekeink, unokáink,
családtagjaink egy-egy jópofa megnyilvánulása,
amit a többiekkel megosztva jókat nevetünk.
S természetesen, ha valakinél baj van, azt is
megosztjuk egymással. Ebben a rohanó világ-
ban jólesik kicsit lassítani néha.

Tevékenyen részt vállaltunk a falu életében,
legyen az akár falunap, akár karácsonyvárás. 

Kirándultunk, báloztunk együtt, s ezekre az
alkalmakra velünk tarthattak barátaink, ismerõ-
seink.

Fõ célkitûzésünk az önzetlen segít-
ségnyújtás. Segíteni! Ha kell munkával, ha kell
anyagiakkal. A „vörösiszap“ károsultakon kívül
gyûjtöttünk és gyûjtünk egy kisfiúnak elektro-
mos kerekesszékre, az árva gyerekek számára
ruhanemût, játékokat folyamatosan. Most, a
karácsony közeledtével egy nagybeteg kislány-
nak szeretnénk segítséget nyújtani, ennek
mikéntjét még keressük.

Adni öröm, s nemcsak így az Ünnep köze-
ledtével. 

Szerencsések vagyunk, mert kapunk is, amit
ezúton szeretnénk megköszönni: polgármester
úrnak, alpolgármester asszonynak és a képvi-
selõ-testületnek a klub támogatására, és az
õrségi kirándulás megvalósítására adományo-
zott anyagi segítségét, Nagy Zoltán képviselõ
úrnak a klub kitûzött céljaira felajánlott
összegét, Takácsné Katinak a kupakok gyûj-
tésében való közremûködését.

És végül, de nem utolsósorban mindenkinek,

aki bármi módon hozzájárult a Mosoly Klub
mûködéséhez.

Búcsúzóul ezúton kívánok a klub nevében
minden kedves séi lakosnak és minden olvasó-
nak bensõséges felkészülést az ádventi idõben,
s egy újabb áldott, békés karácsonyi ünnepet!

Bolla Norbertné

AA  MMoossoollyy  KKlluubb  eellssõõ  éévvee

MMeegghhíívvóó  **  DDeemmiizzssoonnooss  ttúúrraa!!
Nyílt túra indul a gencsi szentkúthoz, „béke és igazságosság“ megnevezéssel december 30-án, pénteken, a Faluház elõl, 9 órai indulással. Ezzel a

sétával emlékezünk azokra, akik bárhol a Földön erõszak áldozatai lettek csak azért, mert más volt a véleményük vagy egyszerûen csak mások voltak.
A szentkútnál találkozót szerveztünk a perenyei barátainkkal, ezzel is erõsíteni szeretnénk az összetartozás érzését.

Köszönjünk el együtt az óévtõl és kezdjünk egy mást, egy újat! Mindenkit várok szeretettel az év utolsó elõtti napján. Fázzunk együtt!
Konti Zoltán

Az év végéhez közeledve az egyházközségi
képviselõ-testület megköszöni támogatóinak
és a kedves híveknek, hogy az egyházközségi
hozzájárulás befizetésével és adományaikkal
segítették munkánkat. 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a kül-
sõ felújítás után ebben az évben templomunk
belsõ tere is megújult, a padozat új burkolatot
kapott. 

Gyóntatószékkel és a sekrestyében szek-
rénnyel gyarapodott templomunk, amiért kö-
szönetünket fejezzük ki Pezenhófer György
önkormányzati képviselõnek, aki a 2011. évi
tiszteletdíját erre a célra ajánlotta fel, meg-
köszönjük Tordai Istvánnak a gyóntatószék
elkészítését és köszönet Raffai Menyhért kép-
viselõ társunk önzetlen munkájáért, aki a
sekrestyében lévõ szekrényt készítette el mind-
annyiunk örömére. 

Az év végére templomunk 2 db mennyezeti
csillárral és 4 db falikarral gazdagodott, köszö-
net azoknak a családoknak, akik adományaikat
erre a célra ajánlották fel, így ez egyházköz-
ségünknek külön anyagi terhet egyáltalán nem
jelentett.

Hál’ Istennek, szépül templomunk. Mikor
megköszönjük önzetlen segítségüket, eszünk-
be jut elhunyt lelkipásztorunk, Bódis József
kanonok úr jelmondata: „szeretem Uram,
házadnak ékességét“. 

Úgy gondoljuk, hogy ezt a zsoltárossal
együtt jótevõink is elmondhatják.

Köszönjük egész évi segítségüket!

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  ssééii  llaakkoossnnaakk  kkeeggyyeellmmeekkbbeenn
ggaazzddaagg,,  áállddootttt  üünnnneeppeekkeett  kkíívváánnuunnkk!!

Séi Egyházközség Képviselõ-testülete

„„JJóó  sszzáánnddéékkúú  aaddoommáánnyyookkbbóóll
ééppüüll  aazz  eeggyyhháázz!!““

SSzzeennttmmiisséékk
rreennddjjee  aazz

üünnnneeppeekk  aallaatttt
SSéé  kköözzssééggbbeenn

DDeecceemmbbeerr  2244..  
PPáásszzttoorrjjááttéékk  1166  óórraa

DDeecceemmbbeerr  2244..  
ÉÉjjffééllii  sszzeennttmmiissee  2222  óórraa

DDeecceemmbbeerr  2255..  
KKaarrááccssoonnyy  nnaappjjaa  993300 óórraa

DDeecceemmbbeerr  2266..  
KKaarrááccssoonnyy  mmáássnnaappjjaa  993300 óórraa

DDeecceemmbbeerr  3311..  
HHáállaaaaddááss  aa  ttoorroonnyyii  tteemmpplloommbbaann  1177  óórraa
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2011. július 2-án Esztergomba mentünk kirán-
dulni, ahol különbözõ színes programokon vet-
tünk részt. Megtekintettük a Bazilikát, néhányan
még a toronyba is felsétáltak, majd a könyvtárat
néztük meg, ahol sok érdekes történelmi könyvet
láttunk. Késõbb a városnézõ kisbusszal átmen-
tünk a Mária Valéria hídon a szlovák oldalon lévõ
Párkányra, ahol nagyon finom fagyit fogyasztot-
tunk, és beszélgettünk. Majd visszamentünk
Esztergomba, megebédeltünk, és sok élménnyel
indultunk hazafelé. Az úton még fülünkben csen-
gett a városban hallott tárogató hangja. A zene
sokunkat vonzott, a hang irányába indultunk, így
Esztergom kevésbé ismert részeit is felfedezhet-
tük. 

A klub az augusztusi falunapon tevékenyen
részt vett, feladata testvérközségünk, Kiskorpád
küldöttségének fogadása, vendéglátása volt. 
A vendégek kitûnõen érezték magukat, mert a
színvonalas, és változatos falunapon mindig volt
valami izgalmas program.

Október 13-án az oladi Nyugdíjas Klub ven-
dégszeretetét élveztük a Somogyi vendéglõben.
Finom vacsora után, zeneszó mellett táncoltunk,
énekeltünk, fergeteges hangulat alakult ki. A klub-
nak ez volt az utolsó programja az év során.

A falu lakóinak szeretetteljes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kívánunk!

Fekete Ernõné
Fotók: Kovács Géza

AAzz  AArraannyykköörr  KKlluubb  hhíírreeii
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Az európai uniós keretbõl felújított iskolánkban
tartalmas szakmai munkával, kiegyensúlyozott
légkörben biztosítjuk, hogy gyermeke egészséges
legyen és boldoguljon az életben:
* hagyományos módszerrel tanítjuk az olvasást,

írást, számolást
* már 1. osztálytól lehetõséget biztosítunk,

hogy játékos formában ismerkedjenek a kis-
diákok a német és az angol nyelvvel

* a testnevelés és a német nyelv oktatása emelt
óraszámban folyik, angol nyelv választható

* az informatika minden tantárgyban megje-
lenik

* digitális tábláinkkal új tanulási lehetõségeket
nyújtunk

* a napköziben gondos odafigyelés mellett
folyik a tanulmányi munka, és tartalmas sza-
badidõs programokban vesznek részt a
diákok

* a tehetséggondozás szakkörök, sportkörök
keretében történik (pl.: vívás, néptánc, tár-
sastánc, matematika, kismenedzser, rajz)

* a képességfejlesztés az egyéni fejlettséghez
alkalmazkodik

* építünk a szülõkkel való együttmûködésre

Mottónkat Marie Curie-tõl választottuk: 
„„HHiinnnnüünnkk  kkeellll,,  hhooggyy  tteehheettssééggeesseekk  vvaaggyyuunnkk

vvaallaammiibbeenn,,  ééss  hhooggyy  eezztt  aa  vvaallaammiitt  bbáárrmmii  áárroonn  eell  kkeellll
éérrnnüünnkk..““

BBeemmuuttaattkkoozziikk  
aa  DDeerrkkoovviittss  GGyyuullaa  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa

RReejjttvvéénnyy

DDeerrkkoovviittss  GGyyuullaa  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ––  mmiinntt  kköörrzzeettii  iisskkoolláánnaakk  kkiijjeellöölltt  iinnttéézzmméénnyy  
--  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aa  nnaaggyyccssooppoorrttooss  óóvvooddáássookkaatt  ééss  sszzüülleeiikkeett  aazz  aalláábbbbii  pprrooggrraammookkrraa::

22001122..  ffeebbrruuáárr  88..  sszzeerrddaa 77..4455  --      99..2255 LLeeeennddõõ  eellssõõss  ttaannííttóó  nnéénniikk  nnyyíílltt  ttaannííttáássii  óórrááii
99..2255  --  1100..2255 BBeesszzééllggeettééssii  lleehheettõõsséégg  aazz  iisskkoollaa  

iiggaazzggaattóójjáávvaall  ééss  aa  ttaannííttóó  nnéénniikkkkeell
1177..0000 SSzzüüllõõii  ttáájjéékkoozzttaattóó

22001122..  ffeebbrruuáárr  1111..  sszzoommbbaatt 1100..0000 „„AA  MMII  NNAAPPUUNNKK““  jjááttéékkooss  ffooggllaallkkoozzáássookk
nnaaggyyccssooppoorrttooss  óóvvooddáássookknnaakk

Séhez kapcsolódó fogalmakat rejtettünk el
ezekben a (kép)rejtvényekben.  

Összeállította: Székely Marcell 

AA  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésstt  22001122..  jjaannuuáárr  1100--iigg  ((SSéé  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa..  
99778899  SSéé,,  SSzzaabbaaddssáágg  uu..  2299..))  bbeekküüllddõõkk  kköözzöötttt  33  nnaaggyymméérreettûû,,  rreepprreezzeennttaattíívv  ffaalliinnaappttáárrtt  

ssoorrssoolluunnkk  kkii,,  mmeellyyeekkeett  aazz  MMGG  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBTT..  aajjáánnllootttt  ffeell..

ÉÉrrtteessííttééss
vvééddõõnnõõii  

ttaannááccssaaddáássrróóll
ÖÖRRÖÖMMMMEELL  ÉÉRRTTEESSÍÍTTEEMM  MMIINNDDEENN

KKEEDDVVEESS  EEDDDDIIGGII  ÉÉSS  LLEEEENNDDÕÕ  
GGOONNDDOOZZOOTTTTAAMMAATT,,  HHOOGGYY  

22001122..  JJAANNUUÁÁRR  11--JJÉÉTTÕÕLL  
SSÉÉ  KKÖÖZZSSÉÉGGBBEENN  IISS  TTAARRTTOOKK  

TTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSSTT..                    
MMIINNDDEENN  SSZZEERRDDÁÁNN  1133--1155  ÓÓRRAA

KKÖÖZZÖÖTTTT  
AAZZ  OORRVVOOSSII  RREENNDDEELLÕÕBBEENN  

SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRROOKK  MMIINNDDEENN
KKIISSMMAAMMÁÁTT,,  KKIISSBBAABBÁÁTT,,  GGYYEERRMMEEKKEETT,,

SSZZÜÜLLÕÕTT,,  NNAAGGYYSSZZÜÜLLÕÕTT  
ÉÉSS  MMIINNDDEENN  KKEEDDVVEESS  ÉÉRRDDEEKKLLÕÕDDÕÕTT..

CCSSÉÉBBIITTSSNNÉÉ  SSOOMMOOGGYYII  RRIITTAA  
VVÉÉDDÕÕNNÕÕ
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SSééii  TTeelleeggrrááff  **  KKiiaaddjjaa::  SSéé  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa..  99778899  SSéé,,  SSzzaabbaaddssáágg  uu..  2299..  **  TTeell..::  554400--553355  **  FFaaxx::  554400--553355  
EEmmaaiill::    iinnffoo@@ssee..hhuu  **  FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  SSöörrööss  IIssttvváánn  ppoollggáárrmmeesstteerr  **  KKéésszzüülltt  447700  ppééllddáánnyybbaann  **  SSzzeerrkkeesszzttééss  ééss  nnyyoommddaaii  eellõõkkéésszzííttééss::  

MMGG  BBtt..  99770000  SSzzoommbbaatthheellyy,,  VVöörröössmmaarrttyy  MM..  uu..  3344..  TT..//FF..::  9944//331133  882244  **  NNyyoommddaaii  mmuunnkkaa::  VVaassPPrriinntt  KKfftt..  SSzzoommbbaatthheellyy

Engedjék meg, hogy néhány gondolatot
megosszak Önökkel a 2011/2012. bajnoki év
õszi szezonjáról. Sajnos sem a felnõtt, sem az
ifjúsági csapatunk nem az elõzetes elvárások-
nak megfelelõen szerepelt a bajnokságban,
hiszen mindkét csapatunk az utolsó helyen
„telel“. A felnõtt csapat zöme évek óta együtt
játszik, így méltán bíztunk a jó szereplésben.
Rengeteg sérülés nehezítette az eredményes
szereplést, de ez nem mentség a gyalázatos tel-
jesítményre. Az edzések látogatottsága jelen-
tõsen visszaesett, az edzõ nem találta a közös
hangot a csapattal, játékosaink azt gondolták,
hogy õk már „sztárok“, e tényezõk jelentõsen
hozzájárultak a kialakult helyzethez. Vereség
vereség hátán, természetesen ez sem tett jót
az amúgy is labilis lábakon álló önbizalomnak.
Meccseink nagy részét minimális különbséggel
veszítettük el, egy gyõzelem (Táplán SE) mel-
lett csupán két döntetlen szerepel csapatunk
neve mellett. A 9. forduló után közös mege-
gyezéssel távozott a vezetõedzõ, Stieber
József. Ezek után én vettem át a csapat irá-
nyítását, de sajnos nekem sem sikerült a hite-
hagyott társaság talpra állítása. Az ifjúsági
csapat szereplésére könnyebb magyarázatot
találni, hiszen rengeteg új fiatal érkezett a csa-
pathoz, így értelemszerûen idõ kell a csapattá
éréshez. Nehezítette szereplésüket, hogy a
példátlan sérüléshullám miatt többször kellett
kisegíteniük a felnõtt csapatot.

A célok a felnõtt csapattal szemben nem vál-
toztak, bent kell maradni a Megyei II. osztály-
ban! Egyelõre ez merész kijelentésnek tûnik, de
én továbbra is bízom benne, hogy játékosaink
átérzik, hogy ennél többre képesek és tavasszal
bizonyítják, hogy a táblázaton jelenleg elfoglalt
helyezésük nem tükrözi hûen valós tudásukat.
Ehhez természetesen egy megfelelõ vezetõed-

zõ kiválasztása is szükséges! Az ifjúsági csa-
pattal szembeni elvárás pedig az, hogy
alakuljon ki egy jó közösség, ezáltal pedig egy
gyõzni is tudó csapat!

Az õsz egyetlen pozitívuma, hogy a Magyar
kupában már a negyedik fordulóban van csapa-
tunk! 

Az õsszel nyújtott teljesítmények értékelésé-
nél nagyon nehéz dolgom van. Ha valakiket ki
kell emelnem, az a felnõtt csapatból Farkas
Péter és Uri Tibor, az ifjúsági csapatból pedig
Szabó Dániel és Koroknai Zoltán. Õk, ha nem
is minden esetben játékukkal, de megalkuvás
nélküli küzdeni tudásukkal bizonyították, hogy
mindenki ellen lehet esélyünk! 

Meg kell említenem azokat, akik anyagi
támogatásukkal segítettek abban, hogy a Me-
gyei II. osztályú bajnokságban szerepeljünk. 
A Sörös István polgármester úr vezette kép-
viselõ-testület, a Molnár Sándor ügyvezetõ
igazgató úr által vezetett Elektromol Kft., a
Rácz István ügyvezetõ igazgató úr által vezetett
Vasi Full Táv Kft., a Nagypál Tibor ügyvezetõ
igazgató úr által vezetett GrandVill Kft., vala-
mint Janzsó László és Beke Tibor urak anyagi
támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna
meg. Köszönet a mérkõzések „hadtáp“ bizto-
sításáért a Horváth László által vezetett Gejzír
sörözõ munkatársainak. Köszönjük a Korner
szurkolói körnek, illetve minden kedves szur-
kolónknak a kitartó buzdítást! 

Az egyéb tudnivalókról folyamatosan tájé-
koztatni fogom tisztelt szurkolóinkat és minden
kedves érdeklõdõt a www.9789.hu segítsé-
gével, így a január hónapban tervezett sport-
gyûlés idõpontjáról is!

Végezetül engedjék meg, hogy megköszön-
jem a szurkolók támogatását és mindazok
munkáját, akik segítenek abban, hogy a SÉ

HONVÉD SE továbbra is „életben van“, illetve
kívánok a csapatok játékosainak nevében is
minden sportbarátnak és a falu lakosságának
Kellemes ünnepeket, sikerekben, eredmények-
ben gazdag boldog új évet! 

Hajrá Sé!!!
Nagy Róbert
csapatvezetõ

EEggyy  kkiiss  ffooccii!!

Koroknai ZoltánSzabó DánielFarkas Péter Uri Tibor

JJeelleennttkkeezzzzeenn  bbee!!
Azzal a kéréssel fordulok a Sében élõ embe-
rekhez, hogy szíveskedjenek bejelentkezni hoz-
zánk, mivel nagyon sokan úgy élnek itt, hogy
lakcímkártyájukon nem Sé szerepel állandó
lakhelyként. Az önkormányzat a létfenntartás-
hoz, a falu fejlõdéséhez nélkülözhetetlen állami
normatívát a lakosság létszáma után kapja. 
Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy sokan
a bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek
eleget. Hivatkoznak az iskolába, óvodába való
felvételre.  A séi önkormányzatnak érvényes
szerzõdése van Szombathellyel az óvodai, és
iskolai ellátásra vonatkozóan. Ezért kérem
Önöket, hogy akarjanak igazi séi lakosok lenni,
ezzel is támogatnák a falunk fejlõdését, elõre-
haladását. Ezen kívül falunk óvodás korú lakóit,
és a nyugdíjasokat karácsony elõtt; az iskolá-
sokat, egyetemistákat nyár végén segélyben
szoktuk részesíteni, amibõl a papíron nem
nálunk szereplõk sajnos kimaradnak. 
Kérek minden jóérzésû embert, aki eddig nem
tette meg, jelentkezzen be a hivatalnál. Jó séinek
lenni, és legyünk büszkék településünkre! 
Mindenkinek áldott szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket kívánok! A 2012-es év adjon erõt,
egészséget, sok sikert, és a jó isten áldása kísér-
je minden ember életét.

Viszkedné Gyürüs Mária
alpolgármester


