
Év elején minden felnõtt séi polgár levélben

kapott tájékoztatást arról, hogy településünk

végre fellélegezhetett, mert az állam egyszeri, visz -

 sza nem térítendõ költségvetési támogatást nyúj-

tott a hitelintézet felé fennálló tartozásunk

kiegyenlítésére. Önkormányzatunk 2005-ben

közkincs pályázaton kamatmentes hitelt kapott a

faluház építésére 20 éves törlesztéssel. Ennek

december 12-én fennálló hitelállománya

15.208.668.-Ft volt. A hitel apránként történõ

visszafizetése költségvetésünket nem terhelte

meg jelentõsen, az éves törlesztõ részlet

1.148.000 Ft volt. A támogatást köszönjük, de

a fellélegzésbõl valami más lett.

Ahhoz tudnám hasonlítani ezt a levegõvételt,

mint amikor valaki nagyobb levegõt vesz, hogy tel-

jesítsen egy nehéz feladatot: merülni a vízbe,

megfelelni egy vizsgán, erõt venni…

Az idei költségvetés tervezésénél a pol-

gármesterek és képviselõk rádöbbentek, mit is

jelent a gyakorlatban a két éve még tökéletes

megoldásként hirdetett feladatfinanszírozás, ám

jelenleg körülbelül 100-150 milliárd forint

hiányzik az önkormányzati rendszerbõl annak

következtében, hogy az átvett feladatoknál több

pénzt vontak el a településektõl. 

A 2012. évi költségvetésünket 119 millió 113

ezer forint bevételi-kiadási elõirányzattal fogadta

el a testület.

A 2013. évi költségvetés bevételi-kiadási

fõösszege 66 millió forintra csökkent. Érzékenyen

érintette községünket, hogy elvették tõlünk az

SZJA helyben maradó 8 %-át és a hozzá tartozó

kiegészítést (- 40 millió 537 ezer Ft), a gépjár-

mûadó 60 %-át (- 6 millió Ft), valamint az

iparûzési adó csaknem felét.

Az állami feladat alapú finanszírozás nem nyújt

fedezetet a legalapvetõbb tevékenységek

ellátására sem. A közvilágítás fenntartási költ-

ségeinek mindössze 60 %-át biztosítja, a köz -

temetõ fenntartására 2000 fõig minden település

100 ezer forintot kap évente. A belterületi önkor -

mányzati tulajdonú úthálózat támogatására csak a

közvetlen élet és vagyonbiztonságot veszélyez -

tetõ munkálatokra biztosít forrást, összesen 694

ezer forint/év összegben.

Önkormányzatuknak meg kellett tehát húznia a

nadrágszíjat, a kulturális programokkal kezdtük:

idén nem rendeztük meg a Zsigmond-napot, a

falunap költségvetését a felére vettük, 30 %-kal

csökkentettük az ún. egyéb kiadásokra tervezett

összeget (fásítás, szemétszállítás, faluház költ-

ségei…) Falunk szerencsére tartalékainak kö -

szön hetõen nincs olyan szorult helyzetben, mint

egyes kisebb falvak. Megtakarításunk egy részét

idén feléljük, a jövõ számtalan kérdést vet fel.

*

Január 1-jétõl megkezdte mûködését a Séi

Közös Önkormányzati Hivatal, mely négy falu

(Bucsu, Narda, Perenye és Sé) lakosságát és

képviselõ-testületeiket szolgálja ki változatlan dol-

gozói létszámmal, erõn felüli teljesítménnyel. 

A hivatal mûködésének költségeit az állami költ-

ségvetés fedezi.

2011-ben Torony Község Önkormányzata

pert indított ellenünk: óvodai és iskolai ellátás

címén, öt évre visszamenõleg 9,44 millió forintos

igényt fogalmaztak meg. A fenti összeget Torony

tartozásnak minõsítette. Torony községbe évente

néhány gyermek jár, és vesz igénybe óvodai vagy

iskolai ellátást. Sé önkormányzata évente, a lét-

számtól függõen 1 és 1,5 millió forint közötti

támogatást nyújtott a korábbi években Torony

önkormányzatának. A költségmegosztást érintõ

perben a bíró Torony község költségére

könyvszakértõt rendelt ki. A könyvszakértõ vizs-

gálatának célja a séi tanulókra esõ tényleges költ-

ségek megállapítása volt. A csaknem egy eszten-

deig tartó peres eljárás elsõ fokon lezárult és Sé

község részére nem állapítottak meg fizetési

kötelezettséget. A perköltséget is Toronynak kel-

lett megfizetnie.

A tavalyi évben benyújtott „Egészséget egész

Sének“ megnevezésû pályázat sajnos nem nyert,
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Borivóknak

való
Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje,

Mindent egészséggel látogató ege,

Hosszú úton járókat könnyebbítõ szele,

Te nyitod rózsákat meg illatozásra,

Néma fülemüle torkát kiáltásra,

Fákat is te öltöztetsz sokszínû ruhákba.

Neked virágoznak bokrok, szép violák,

Folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak,

A jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagjokat,

Szép harmatos fûvel hízlalod azokat,

Új erõvel építvén ûzéshez inokat.

Újul még a föld is mindenütt tetõled,

Tisztul homályából az ég is tevéled,

Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó idõt érvén Isten kegyelmébõl,

Dicsérjük szent nevét fejenként jó szívbõl,

Igyunk-lakjunk egymással vígan, szeretetbõl.

Részlet Balassi Bálint versébõl 



de az eljárás szabálytalansága miatt, több

településsel együtt kifogást nyújtottunk be.

A Vas Megyei Kormányhivatal megküldte a Vas

megyei általános iskolák körzethatárait megál-

lapító tájékoztatóját. Sé község a szombathelyi

tankerülethez tartozik. Sé község általános iskolás

tanulói számára kötelezõ felvételt biztosító iskola

a szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

(Bem J. u. 7.) 

A Séi Futball Egyesület részt vesz a sporte-

gyesületeknek meghirdetett TAO pályázaton. 

A pályázat eredményeképpen fel lehetne újítani az

öltözõt, a focipályát. Az egyesület kérte az önkor -

mányzatot, hogy a pályázat önerejét, 1,8 millió

forintot vállalja magára. A képviselõ-testület a

szükséges önerõ biztosítását megszavazta.

Sé Község Önkormányzati Képviselõ-testülete

biztosítani kívánja a településen lakók számára –

a Szombathelyi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó

államigazgatási ügyekben – az ügyfélfogadás

lehetõségét. Önkormányzatunk hetente egy alka-

lommal, a keddi napokon 14.00-16.00-ig 2 órás

idõtartamban tartja indokoltnak az ügyfélfogadást

a községben, melyet a járási települési ügysegéd

lát el.

Megrendezésre került mind a négy polgár -

mester részvételével az évi gyermekvédelmi

tanácskozás, a szociális ügyekkel foglalkozó szak -

értõk pozitívan nyilatkoztak Sé községrõl.

A Vasi Víz Zrt. több közfoglalkoztatottat vett

fel a faluból, akik a tavalyi évhez hasonlóan a

község közigazgatási területén dolgoznak. 

Pornóapáti, Horvátlövõ, Vaskeresztes, Felsõ -

csatár és Narda Községek Képviselõ-testületei

vállalták a toronyi és felsõcsatári  rendõrségi

körzeti megbízotti feladatellátás biztosításához

egy karambolos, a Vas Megyei Rendõr-fõkapi -

tányság vagyonkezelésében lévõ Opel Astra

gépjármû javításánál felmerülõ költségeket. 

A gépjármû ismételt forgalomba helyezéséhez

feltétlenül szükséges további kiadásokat (a gépjár-

mû mûszaki vizsgára történõ felkészítésével és

vizsgáztatásával kapcsolatos költségeket) a

Torony székhellyel mûködõ rendõrségi körzeti

megbízotti feladatellátást igénybevevõ önkor-

mányzatok – Torony, Dozmat, Bucsu és Sé

Község Önkormányzata – vállalták.

A Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás

ismét kérte a képviselõ-testületeket, hogy nyil-

vánítsanak véleményt, hogy a társulás június 30.

után továbbra is mûködjön-e. A társulás fenn -

tartásának, ill. átszervezés utáni létének elsõd -

leges indoka, hogy a települések között meg-

maradjon a kapcsolat, mely egyes feladatok közös

megoldására is lehetõséget adhat. Sé község

továbbra is a társulás tagja kíván maradni.

Sé Község Önkormányzata az óvodai nevelésre

vonatkozó kötelezõ feladatát 1998. óta

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányza-

tával kötött feladat ellátási megállapodás

keretében biztosította. A jogszabályi környezet

megváltozására tekintettel önkormányzatunk

újabb köznevelési szerzõdés megkötését kez -

deményezte. A szerzõdés szerint Szombathely

MJV Önkormányzata óvodai ellátást biztosít Sé

óvodás korú gyermekei számára. Az óvodai

nevelést a Szombathely, Bem József u. 33. szám

alatt található Hétszínvirág Óvodában biztosítják.

Más, Szombathely által fenntartott óvodát a séi

gyermek abban az esetben vehet igénybe, ha

annak szabad kapacitására tekintettel a felvétel

megoldható. Sé az óvodai ellátásért hozzájárulást

fizet.

A Szünöse-patak és a hivatal közötti területre

tervezett Szünöse Lakópark ügyében a képviselõ-

testületben élénk vita és megbeszélés alakult ki az

ügy anyagi háttere miatt. Együttes vélemény, hogy

elõzetesen tájékozódnunk kell, milyen hitel -

konstrukciókat lehetne igénybe venni a kisajátítás

illetve a beruházás lefolytatására. Cégektõl kérünk

elõzetes árajánlatokat az útépítésre és a

közmûvek kiépítésével kapcsolatosan.

A hosszú tél után rohamléptekkel toppant be

a tavasz. Elvégeztük a fák, bokrok nyesését, alig

gyõzni a fûnyírást. A temetõ környékén

tereprendezést végeztünk, hogy a talaj erózi -

óját, lecsú szását megállítsuk.  A déli lakó -

telepen áthúzódó árkot a közfoglalkoztatot-

takkal kitisztítottuk, árkot mélyítettünk a

fateleptõl az Arany-patak irányába, hogy a nagy

esõzések során a víz hamarabb vonuljon le a

nagy forgalmú út mellõl. Sikeres volt a lomta-

lanítási, elektromos hulladék gyûjtési akció, a

futballpálya mögött képzõdött fanye sedék-

hegyet ledarálták, elszállították. 

Május hónapban képviselõ-testületünk ismét

biciklire pattan, hogy a már hagyományossá váló

falubejáráson közelrõl is szembesüljön az elõttünk

álló feladatokkal.

Sörös István 

polgármester

Fotók: Turbók Orsi és -si-
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Mint kisgyermekes apuka-képviselõ megszem-

léltem, miben tudnék segíteni a falunak a fejlõdés-

ben, illetve a szépülésben. Sokáig nem tartott.

A játszótér kicsit a mi falunkban olyan, mint a

„mostoha gyerek“, az ÖrökSÉgünk Alapítvány

szülte és dédelgette, én meg magamhoz vettem

egy pár képviselõvel!

Tehát így kezdõdött!

Kikértem az önkormányzattól a Sében lakó 10

év alatti gyerekek névjegyzékét, hogy a munkához

a szülõk segítségét kérjem. Mivel a pénz megvolt,

csak kétkezi munkára volt szükségem. Meg -

lepetésemre 160 tíz év alatti gyerek lakik a faluban

102 családban, így a feleségemmel mindenkihez

eljutattuk a felhívást. A társadalmi munka idõpont -

ja április 14-15. lett.

Újabb meglepetés (sajnos negatív): a telefonok

csak nem jöttek. Ezért változtattam kicsit a dol-

gon, segítségül hívtam az önkormányzat illetve a

Vízmû közmunkásait. ÕK JÖTTEK !!! Õk csinálták

az elõmunkát, kerítés kibõvítése, kakasok áthe-

lyezése, talaj rendezés, festés.

Hálás vagyok nekik a sok munkájukért, név

szerint: Standi Zsoltné, Viszked Gábor, Viszked

András, Sipos Tibor, Balog Imre, Nárai Gyula,

Kalmár Zoltán, Standi Zsolt. Köszönjük!!!

Eljött április 14.

Reggel 8-kor találkoztunk az apukákkal, illetve

a hívó szóra mindig érkezõ fiatalokkal. 102

családból mindössze 15 apuka gondolta úgy,

hogy fon tos neki és segíteni akar a felújításban és

örömöt szerezni a gyerekeinknek!

Az Örökségünk Alapítvány által már létezõ ját-

szótéren felállítottunk:  2 rugós játékot, amit 2-8

éves  gyerekek tudnak használni, áthelyeztük a

kakashintákat, levágtuk a tujákat, a homokozót

frissítettük, és összeszereltünk – felállítottunk egy

Jungle Gym játszóvárat, amit 3-12 éves korig,

akár egyszerre 10-12 gyerek is tud használni.

Estére a kezek elfáradtak, de mindenki vidáman

gondolt vissza a napra.

Április 16-án visszaadtuk a gyerekek birtokába

a játszóteret.

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy

láttam a gyerekek arcán az örömöt, amit mi

apukák szereztünk nekik!

Név szerint köszönetet mondok azoknak, akik

segítettek, mert megérdemlik:

Janzsó László, Fekete István, Szabó Ákos,

Czlenner Miklós, Kovács Bálint, Henc Krisztián,

Pezenhófer György, Mándli Tamás, Fichtacher

András, Bálint Gábor, Nagy Máté, Rózsa Róbert,

Hajgató István, Devecseri György, Udvardi

József, Molnár Barnabás,Tasnádi Zoltán, Schatzl

Balázs, Molnár Árpád, Horváth László.

Köszönet még Horváth Gábornak, Varga

Rolandnak, Sörös Istvánnak, akik jelezték

részvételüket április 15-re.

Külön kiemelném egyik barátomat, Varga

Mátét, aki szombathelyi, de segíteni akart nekünk.

Õ szervezte, hozatta le a játékok összes elemét

Budapestrõl teljesen ingyen!

Befejezésként kérnék minden séi lakót-szülõt,

figyeljünk a Játszótér tisztaságára, óvjuk a

játékokat és rendeltetésszerûen használjuk!

Vigyázzunk a mi kis játszóterünkre, ami

szeretettel készült most és évekkel ezelõtt is, hogy

gyermekeink szemében sokáig lássuk az örömöt!

Köszönettel: Horváth László

Fotók: Horváth László 

és Horváth-Fichtacher Renáta

Mi ott voltunk! Te hol voltál?

A játszótér felújítása



A szombathelyi szentegyház papja 1242

augusztusában, Bertalan apostol napján, kora

hajnalban indult el a Borostyánkõ úton, hogy

tiszteletét tegye a Lád nembéli nemzetség legif-

jabb fiánál, aki a Bertalan nevet viselte. 

Az Aranyos vize és az Arany-patak mellett a

suttogó nádasban ébredõ vízimadarak hangos

kiáltásokkal köszöntötték a felkelõ napot.

Senyefa felé, a Borostyánkõ út melletti erdõ -

szélen üszkösen düledezõ falak emlékeztettek

arra, hogy tatárok jártak itt, akik nem

kegyelmeztek még a karon ülõ csecsemõnek

sem.

Nem átallottak a Szent István által a Géza

fejedelem hagyatékaként épített, a Csodálatos

Asszony emlékét õrzõ szentegyházat is fel-

gyújtani. Pedig ennek a szentegyháznak

köszönheti – vitézsége mellett – a Lád

nemzetség Olad birtoklását. Igaz, így járt a Ják

nemzetség által a még csak épülõfélben lévõ

bazilika is.

Amint a nép pusztulásán elmélkedik a jám-

bor atya, hirtelen tülkök hangja lobban a nyári

hajnalba. A pap fölkapja a fejét, s látja, hogy a

velemi hegyen jeladó füst száll az égre, s az

Ond család szálláshelye mellett is füstoszlop

száll a Toronyból. Vészjelek ezek, ellenség

közeledtét hírlik.

A pap megnyújtja lépteit. Amikor Oladba ér,

mindenünnen terelik az állatokat a tölgyes felé.

Asszonyok gyermekeikkel, kis batyuikkal siet-

nek utánuk. Egy fiatal, úgyszólván gyerekem-

ber irányítja õket. Lád nembéli Bertalan õ, a Lád

nemzetség itthon maradt sarja. Apja és két

bátyja oda van Béla király seregébe, s most õ

az úr a faluban. Hûséges szolgája Petróc, aki

fiatal éveiben Bertalan nagyapja és apja mellett

a hadban szolgálta a családot, most az ifjúnak

ad tanácsokat, majd továbbítja annak paran -

csait.

A pap is csatlakozik a néphez. Mikor az utol-

só öreg is eltûnik a sûrû kökénybokrok között,

elindul Bertalan és a szolga is a domboldalra.

Itt már nyoma sincs a népnek, a lábasjószág-

nak, mintha a föld nyelte volna el õket.

Valóban, a föld alatt volt már a falu apraja és

nagyja, minden jószágával egyetemben.

Elnyelte õket az alagút, amelyet valamikor még

a rómaiak ástak Rohonctól Szombathelyig.

Sok-sok vérzivataros napon volt ez menedéke

a falu lakóinak.

Hatalmas tölgyfák álltak a domboldalon, s

közülük is kiemelkedett egy óriás, amely alatt

még fehér lovat áldoztak a Lád nemzetség

sámánjai. Látófa volt, s róla az egész környéket:

az Arany-patak és áradásának nádasait, a

Borostyánkõ utat, Szombathely házait lehetett

látni.

Alig telt el egy fertály óra, a fa tetejérõl le -

csúszott egy gyerek, s elmondta, hogy Bucsu

felõl kisebb lovascsapat közeleg. Bertalan

hirtelen felkapaszkodott a fára. Amint körül-

nézett, látta, hogy kisebb tatárcsapat – talán

elõõrs – lovagol át a gázlón. Köztük egy tatár

fõember és egy, a német módi szerint öltözött

lovas. Rajtuk kívül se a közelben, se a távolban

nincs más sereg, még csak egy teremtett lélek

sem. A tatárok leszálltak lovaikról, és elbújtak

a nádasban. Csak a német ruhás folytatta útját.

Bertalan magához intette a fiút, aki újra

elfoglalta helyét az ágak között. Ekkor magyar

nyelven kiáltás törte meg a várakozás csendjét:

- Oladiak! A király nevében jöttem! A tatárok

kivonultak az országból! Gyertek elõ, építsétek

fel házaitokat, mûveljétek meg földjeiteket!

Tanúságként, íme, a király gyûrûje, hogy az õ

követe vagyok! Fejvesztés terhe mellett azon-

nal térjetek vissza a faluba! Ez Béla király

parancsa.

Bertalan Petróchoz és a fiatal suhancokhoz

fordult, magához intve az öregeket is. Suttogva

adta ki parancsait. Egy-egy öreg vezetésével az

emberek hangtalanul tûntek el a nádasban.

Petróc a séi részre ment néhány gyerekkel és

öreggel. Bertalan felmászott a fára, és figyelte,

hogyan hajtják végre parancsait. Mikor min-

denki a helyén volt, a tatárok be voltak kerítve,

két öreggel kilépett az erdõszélre, és így szól:

- Gyere közelebb! Mutasd király urunk

gyûrûjét!

Az idegen nem mozdult, csak fölemelte a

kezét. Ebben a pillanatban a tatárok felugrot-

tak lovaikra, és Bertalanék felé vágtattak. Huj

kiáltásuk vércsevisításhoz hasonlított. De

elõtörtek a nádasból az oladiak is. Sivított a

nyílvesszõ, a tatárok közül többen a földre

zuhantak. Bertalan elkapott egy tatár lovat,

fölugrott rá, és az európai felé vágtatott. 

Az megfordította lovát, a gázlón át igyekezett

a bõrét menteni.

Egy kisebb csoport Sé felé vágtatott. Ott vár-

ta õket Petróc és csapata. Elkeseredett harc

kezdõdött! Az oladiak tudták, hogy életükért,

családjukért, falujukért harcolnak…

Bertalan beérte ellenfelét. Kardjával suhin-

tott. A kard félrecsúszott, de ez is elég volt

ahhoz, hogy a német ruhás aléltan zuhanjon a

földre…

A nádas elcsendesült. Innen is, onnan is

véresen, de diadalmasan jöttek elõ az oladiak.

Kantáron vezették a tatár lovakat, kezükben

azok fegyverei. A fõember és az európai

kivételével minden tatárt levágtak.

Az európai magához tért, s magyar nyelven

könyörgött kegyelemért. A gyõztesek csak hall-

gattak. Ekkor fenyegetõzni kezdett, elõször a

tatárokkal, majd azzal, hogy õ ánglus, s az

angol királlyal gyûlik meg a baja annak, aki õt

bántani merészeli.

Az oladiak a foglyokat megkötözték. Közben

az asszonyok is elõjöttek a római alagútból, és

a sebesültekhez láttak. Mindenki ott volt

kisebb-nagyobb sérülésekkel, egyedül Petróc

hiányzott. Keresésére indultak. S megtalálták a

nádas szélén. Mellette három tatár hullája, s õ

maga nyitott, de üveges szemmel nézett a nap-

ba.

Bertalan ott temette el egy tölgyfa alatt.

Azóta a mai napig Petrócnak hívják ezt a helyet.

A foglyokat a király után küldték, mert úgy

tudták, hogy a bécsi császárhoz menekült.

Bécsújhelyen azonban a nép annyira föl volt

háborodva, hogy a fõtatárt és a magát ánglus-

nak nevezõ embert is az utcán agyonverték…

Azt a helyet, ahol a tatárokat és az ánglust

bekerítették és elfogták, a nép a mai napig

Ánglus-kertnek nevezi. Késõbb ide kastélyt

építettek.

A temetõ közepén a lerombolt szentegyház

helyett kápolnát emelt a Lád nemzetség, s a falu

hálából – mivel Bertalan napján gyõzték le a

tatárokat – Szent Bertalan apostolnak szen-

telte, meghagyva a Csodálatos Asszony

tiszteletét is. S a nádasbeli gyõzelem emlékére

– eltérõen a helyi zsupfedeles szokástól – a

kápolna tetejét náddal fedték mindaddig, amíg

helyére új kõtemplom nem épült.

A falu és a Lád nemzetség pedig gyara-

podott, fejlõdött, ma Szombathely IX. kerüle -

te, és Oladként ismeretes. 

(A római „alagút“ a rómaiak vízvezetéke

volt, amely Rohoncról Savariába vezetett.

Petróc Sé község része délen. Ánglus-kert: a

kastélypark. A kastélyt övezõ erdõbõl

Széchenyi Pál idejében a Szombathelyi Líceum

tanulójaként Oladon idõzõ Széchenyi István

elképzelése szerint alakult ki. A temetõ a mai

régi oladi templom helyén volt, s ennek kápol-

nája Szent Bertalan tiszteletére lett szentelve.

Egyes kutatók szerint a Lád nemzetség mel-

lékhajtása a Sey család.)

Tóth József 

(Savaria Fórum, 2001.09.29.) 
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Legenda a tatárokról (Történeti monda)

Anyakönyvi

hírek

Születés

Iván Ferenc

Mészáros Barbara

Minier Zita

Halálozás

Bolfán Józsefné

Haraszti Gyuláné

Nárai Sándor
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2012. január 1-jétõl Sé községben is mûködik

kihelyezett védõnõi tanácsadás.

Az eltelt csaknem másfél évben úgy tapasztal-

tam, hogy a kismamák, anyukák megkedvelték ezt

a lehetõséget. Örülnek, hogy nem kell Szom -

bathelyre beautózni vagy bebuszozni, hanem

helyben is lehetõség van a terhes gondozásra

illetve a státuszvizsgálatokra. Továbbra is szere -

tettel várom a hozzám betérõket minden szerdán

13:00-15:00 óra között a séi orvosi rendelõben.

Az idei évben egy újabb meglepetéssel is

szeretnék kedveskedni a falu lakóinak.

Úgy gondoltam, hogy hagyományteremtõ

szándékkal itt helyben is tartunk egy kis ünnep-

séget az anyatej világnapja alkalmából. Talán

sokan hallottak már arról, hogy az Egészségügyi

Világszervezet és az UNICEF 1992-tõl augusz-

tus 1-jét a Szoptatás világnapjává nyilvánította.

Ennek oka az volt, hogy sok csecsemõ azért hal

meg, mert nem jut anyatejhez. A kérdés

fontosságának hangsúlyozására hazánkban is

számtalan helyen tartanak kis ünnepséget, ahol

köszöntik azokat az anyukákat, akik a WHO aján-

lásának megfelelõen legalább 4 hónapos korig

csak anyatejjel táplálták gyermeküket, ill. azon túl

is kb. 1 éves korig szoptattak. 

Az idei évben mi is megszervezzük a kis ünnep-

ségünket! Valamikor augusztus vagy szeptember

hónapban szeretném köszönteni a jól szoptató

anyukákat. A szervezés már folyamatban van,

mindenkit értesíteni fogok a pontos dátumról.

Addig is álljon itt néhány tudományosan is

megalapozott állítás a szoptatás elõnyeirõl:

– Az anyatej mindig kéznél van, mindig megfelelõ

hõmérsékletû.

– Összetétele naponta változik a baba igényeihez

igazodva. 

– Az anyatej a csecsemõk számára a leg-

megfelelõbb tápanyagokat tartalmazza.

– Az anyatejet a csecsemõ könnyen emészti meg

– Az anyatej antitesteket tartalmaz, melyek a

csecsemõ betegségekkel szembeni ellenállást

növelik.

– A szoptatás során intim anya-gyermekkötõdés

alakul ki.

– Csökkenti az allergiás, légúti és bizonyos bõr-

betegségek (pl. ekcéma) kialakulására való

hajlamot.

– Segíti a bélmûködést, csökkentve az emész -

tõrendszeri megbetegedések kockázatát.

– A szoptatott gyermekek idegrendszeri fejlõdése

kimutathatóan jobb, az érzékelés, észlelés és

mozgáskoordináció területén.

– A szoptatás elõsegíti a fogazat egészséges

fejlõdését.

– A szoptatás minimalizálja a gyermekkori elhízás

kockázatát.

– Az anya szempontjából a szoptatás elõnyös a

mell és petefészekrák megelõzése szempont -

jából.

– Az anyai önbizalom és énkép erõsödik, ami a

lelki egészség és kiegyensúlyozottság szem-

pontjából jelentõs.

– Kimutathatóan csökken a II. típusú (késõbbi

életkorban jelentkezõ) cukorbetegség kialaku -

lásának kockázata.

„Magasztalni kell az anyát,

Akinek szeretete nem ismer határt,

S akinek emlõin nevelkedett az egész világ“

(Gorkij)

Csébitsné Somogyi Rita 

védõnõ

Sok szeretettel köszöntöm az olvasókat!

Május 5-én vasárnap az édesanyákat köszöntöttük a toronyi plébániához tartozó 

templomokban. Bucsuban, Dozmaton, Toronyban, és Sében felcsendültek a versek az 

édesanyák, nagymamák köszöntésére. A szereplõk: Jakab Judit, Móricz Lili, Solti Réka, Solti Sára, Fritz Viktória, Fehér Virág 

séi gyermekek és Gáspár Gergõ, Kovács Levente toronyi fiúk elõadásában.

A mûsor megszervezése, rendezése Viszkedné Gyürüs Mária érdeme. 
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Ebben a számunkban folytatjuk Sé község

partnertelepüléseinek bemutatását.

Az Arany-patak mentén fekvõ település

elsõ okleveles említése 1236-ból való. Akkor

még Bulcsunak hívták, utalva ezzel Árpád

nagyfejedelem után a legnagyobb had-

vezérünkre, Bulcsúra, kinek nyári szállásának

központja volt itt fellelhetõ. Egykori nyári

szállásának központja továbbra is fent tartja

emlékét, nevét õrizve. 1495-ben változtatták

csak Bulcsuról Bucsura.

1888. december 12-én nyitották meg az

egykor a településtõl délre fekvõ Szombathely-

Pinkafõ helyiérdekû vasútvonalat. Késõbb a sín-

pályákat megszüntették, a vasútvonal emlékét a

volt vasútállomás felújított épülete õrzi. Szom -

szédságában római vízvezeték húzódik, mely a

Kõszegi-hegységbõl szállította a vizet. A Köz -

lekedési emlékhely felújításával együtt sor került

a római kori vízvezeték feltárására, bemuta -

tására.

A település Árpád-kori eredetû mûemléke a

Szent Mihály nevét viselõ katolikus templom. 

A templom alapjai a XIV. századiak. Kiemelkedõ

ékessége még a fából faragott „öltöztetõ“ Mária-

szobor a gyermek Jézussal. Az épületet tetõ -

szerkezetét, és környezetét a hívek, az egy-

házközség, és az önkormányzat segítségével si -

került felújítani a 2012-es évben. Egy helyi vál-

lalkozó adománya révén a templomi harangjáték

is felcsendülhet kis falunkban.

Az utóbbi idõben felértékelõdött a falu

központjában található kultúr-, illetve közösségi

ház szerepe. 

A hét minden napján, esténként nyitva tartó

könyvtár és informatikai szolgáltató pont várja az

idõsebb és fiatalabb generáció tagjait. A közel -

múltban mozgókönyvtári támogatással belsõ

felújítás és eszközbeszerzés zajlott le a könyvtár-

ban. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a délutáni és

esti órákban már nem tudunk szabad helyet biz-

tosítani az épületekben, mivel itt kap helyet a

filmklub, a gerinctorna és néptánc kör. 

A filmklubban kéthetente vetítenek egyházi

vonatkozású filmeket, melynek technikai feltéte -

lei is adottak már.

Szerdánként gerinctornával várják mindazo -

kat, akik egy kis mozgásra vágynak.

A tánckör, Buccsi Rezedák és Bóbiták 2011-

ben egy májusfa kitáncolás erejéig állt össze, de

a csapatszellem azóta is együtt tartja õket.

Felnõttek és gyermekek egyaránt részt vesznek

a foglalkozásokon, ahol az egész ország

területérõl felgyûjtött népi játékokkal, táncokkal

ismerkedhetnek meg. A csoport egyre több ren-

dezvényt színesít fellépéseivel.

Rendezvényeinken állandó fellépõként részt

vesz a helyi énekkar is, a Békaszeri Vadvirágok.

Egy utca lányai, asszonyai álltak össze, hogy

éneklésükkel, nótázásukkal vidámabbá tegyék

községünk kulturális életét.

Nemcsak a kultúrház biztosít találkozóhelyet

az egyes csoportoknak, hanem a Bulcsú Tekézõ,

és a sportpálya is. 

A Bulcsú Vezér Teke Klub Egyesület 2011-

ben alakult. Az egyesület elsõdleges céljának

tekinti a teke sport népszerûsítését Bucsu

településén és vonzáskörzetében. Hosszabb

távon minõségi teke csapat kialakítása, tervszerû

utánpótlás nevelés a cél. Az egyesület biztosítja

tagjai számára a hazai és nemzetközi ren-

dezvényeken, bajnokságokon való részvételt,

maga is szervez és lebonyolít különbözõ ren-

dezvényeket, tornákat.

A Bucsu Községi Sportkör 2010. július 13-

án újjáalakult. Három év szünetelés után új

vezetõség és tagság jött létre. Elsõdleges céljuk,

a község lakossága körében a szabadidõsport,

tömegsport szervezése, egészséges életmódra

nevelés a sport biztosította lehetõségekkel.

Jelenleg az egyesület 21 igazolt játékosa a

Megyei III. osztályú bajnokságban rúgja a bõrt.

A Sportkör 2012-ben ünnepelte 60 éves

jubileumát.

Kiemelt rendezvényeink minden évben a

Falunap és az ezzel egybekötött Kézi Aratás, de

kulturális életünk bizonyítékai a különbözõ

idõszakokhoz kötõdõ játszóházak, gyermeknap,

idõsek napja, májusfaállítás, élõállatos Betlehem

is.

Írta és fényképezte:

Horváth Tímea

polgármester

Bucsu
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Tovább él ez a szép néphagyomány, idén is

lesz pünkösdi királyné-járás május 20-án,

Pünkösd hétfõn. A piros-fehér pöttyös

szoknyába, fehér köténybe öltözött kisebb és

nagyobb leányok 14 órakor fognak elindulni a

faluháztól. A lányok már készülõdnek, hogy

pünkösdköszöntõ énekkel, virágszirmokat

szórva házról házra járjanak a faluban.

Várhatóan 25-30 lány indul útnak 5 fõs cso-

portokban. Felnõtt kísérõk gondoskodnak a

biztonságukról. Több mint másfél évtizednyi

szünet után, négy évvel ezelõtt hívta újra élet -

re az ÖrökSÉgünk Alapítvány ezt a szép hagyo -

mányt. Sokan tudják az éneket, a koreográfiát.

Azokat pedig, akik most lettek iskoláskorúak

és elõször vesznek részt, az Alapítvány

betanítja. Kezdetben ott fogadták õket

különösen nagy szeretettel, ahol a ház nõtag-

jai egykor maguk is szereplõi voltak a királyné-

járásnak, aztán egyre többen várták nagy

örömmel õket. Jó volt látni, ahogy a fõutcán

az autók lelassítottak és megcsodálták az

ünneplõbe öltözött lányokat és csodálkoztak,

hogy Sében még ilyet is lehet látni. Fogadják

õket szeretettel, legyen újra szép „piros

Pünkösd“ a falunkban.

ÖrökSÉgünk Alapítvány  

Pünkösdi királyné-járás Tündérek 

fátyola
Ibolya csöpp bokra 

fûerdõ lakója.

Kék, lila virága

tündérek otthona.

Ibolya illata 

tündérek fátyola,

játszadozva szórják 

fûnél magasabbra.

Térdelj árokszélre, 

hûs bokor tövébe, 

ibolyatündérek szállnak 

kis kezedre.

Dr. Csider Sándor

Szomorúan indult az év a klub számára.

Rangidõs tagunk, mindnyájunk Mari mamája,

Haraszti Gyuláné súlyos betegséggel küzdött

már hosszú ideje. Az év eleji megbeszélésünk

alapján nem külsõ rászoruló megsegítését ter-

veztük, hanem az õ hátralévõ idejének meg -

könnyítését tûztük ki célul.

Sajnos az idõ ellenünk dolgozott, mire erre

konkrétan sor került volna, elment közülünk. 2

héttel elõbb még látogatóként fogadott minket,

aztán egyszer csak jött a telefon a szörnyû hír-

rel.

Hiányzik. Kora, s az elmúlt években a

betegséggel való küzdelmei ellenére tanulhat-

tunk tõle optimizmust, harcolni akarást és

tudást, elõretekintést. Bizakodott, s egy ideig

úgy tûnt, gyõzni fog. A találkozásaink alkalmá-

val mindig buzgott benne a jókedv, életöröm.

Volt, hogy mi merítettünk belõle erõt. Jókat

tudott mesélni a régi Sérõl, séiekrõl, sokszor

emlékezett hangosan, s öröm volt hallgatni.

Hiányzik, de örülünk, hogy eddig is velünk

volt, gazdagodtunk azáltal, hogy ismerhettük.

Igaz, már nincs közöttünk, de mindig emle -

getjük, még nem tudunk úgy gondolni rá, hogy

már nincs itt nekünk.

Ez évi tevékenységeink között szerepel egy

új karitatív cél keresése és megvalósítása.

Többen is részt vettünk a Demizson Klub

virágvasárnap elõtti szombaton, Csehimind -

szentre és Oszkóba, pontosabban a Hegy -

pásztor Kör „Gyümölcsoltó nap“-nak ke -

resztelt rendezvényére szervezett kirándulá-

son. Bár az idõjárás nem volt éppen barátsá-

gos, elkelt a téli kesztyû, kabát, mégis azt gon-

dolom, jól sikerült program részesei lehettünk,

bár sajnos a részvételi létszám elég alacsony

volt.

Készülünk a nyári kirándulásra, Sopron és

környéke a kitûzött úti cél, esti színházláto-

gatással befejezve.

Várjuk a falu elöljáróinak felkérését a ren-

dezvények lebonyolításában.

Bolla Norbertné

A Mosoly Klub 2013. I. féléve

Bizonyára sok ember számára feltûnt, hogy a

falunk, utcáink már nem annyira szemetesek.

Hála a lakosságnak, akiknek van igényük arra,

hogy egy szép rendezett, tiszta településen

élhessünk, és tesznek is ezért. Örömmel látom,

minden hónap elsõ szerdáján, a legtöbb ház

elõtt szépen zsákokban sorakoznak a pet-

palackok, papírok zsákba gyûjtve, ezzel is óvjuk

a környezetünket, és újra hasznosításra kerülnek

az általunk feleslegessé vált  hulladékok. Sokkal

kevesebben égetnek, így a levegõnk is tisztább.

Lomtalanításkor is többen megszabadulhattak a

feleslegessé vált holmiktól. Az  elektromos

eszközeinket is leadhattuk a veszélyes hulladék

gyûjtésünk során. A fûnyesedéket is sokan az

önkormányzatnál átvehetõ zöld zsákba  téve

vitetik el. A lakosság él azzal a lehetõséggel, amit

az önkormányzat nyújt, így tisztább lett a falunk. 

Sajnos azért még van,  mit tennünk! A szelek-

tív hulladék gyûjtõhöz  még mindig csak leteszi

a lakosság a szemetét, és nem teszi bele a

megfelelõ konténerbe. A következõ gond a

Patakparti sétány végén kialakított fûnyesedék

lerakóhely állapota. Sajnos nem oda  teszik bele

a hulladékot, hanem ki merre éri, és nem csak

fûnyesedéket. Képtelenség ott rendet tartani!

Pedig a lakótelepen minden porta nagyon szép

rendezett, de ami már a közterület, az már

kevésbé! Miért nem lehet odaborítani a

fûnyesedéket? Azért van az kialakítva! Na és a

tábla is figyelmeztet, hogy nem szemétlerakó

hely! Kérem szépen, tegyék a füvet is oda, aho-

va való. Nagy csalódás nekem ez, mert tudom

azt, kik azok, akik rendszeresen viszik és fittyet

hányva  mindenre, csak szemetelnek. Remélem

változás lesz e téren.

Szeretném még a lakosságot arra kérni, hogy

a házuk elõtt lévõ árkokat, átereszeket tisztítsák

ki, így utat adunk a víz elfolyásának. A nagy

esõzésekkor lehetett látni, hogy vannak e téren

is hiányosságok. A víz utat tör magának, és mi

elõzzük meg a bajt! Ha egy utcában csak egy

olyan ház is van, ahol nem tud elfolyni a víz,

akkor máris ott a probléma. Egy évben egyszer

az árkok tisztítására is gondolnunk kell.

Mindenkinek hálásan köszönöm a munkáját és

a törekvését arra, hogy tiszta, rendezett faluban

élhessünk! Tegyünk ezért közösen! 

Mindenkinek szép nyarat kívánok, használják

ki, és vegyük észre a falunk nyújtotta szép-

ségeket! Örüljünk a madárfüttyös reggeleknek,

estéknek, és legyünk büszkék lakóhelyünkre!

Viszkedné Gyürüs Mária

alpolgármester

Legyen tiszta településünk!

Gyermeknap

Szeretettel várunk minden gyermeket és

szüleiket május 25-én, szombaton a fut-

ballpályán a megújult játszótér felavatásával

egybekötött gyermeknapi rendezvényünkön.

Program: 9.30-11.30: Focitorna gyerekek -

nek 15 éves korig. Jelentkezni a helyszínen

lehet Fekete Istvánnál. 4+1 fõs csapatok

jelentkezését várjuk.

14.00-18.00: Ünnepi program sok-sok

meglepetéssel. 16.00 órakor a Mesebolt

Bábszínház elõadását láthatjuk „A kíváncsi

kiscsikó“ címmel. A programmal kapcsolat-

ban felajánlásokat várunk. Kérdéssel, ötlettel

Horváth László önkormányzati képviselõhöz,

ill. Magyarné Várallai Lívia faluház vezetõhöz

lehet fordulni. Gyertek sokan!

Sé Község Önkormányzata 
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Vártam, hogy eljöjjön az a pillanat az életem-

ben, amikor Jézus szülõföldjére léphetek, arra

a földre, ahol a Mester született, akinek a

nyomába szegõdtem, amikor a papi hivatást

választottam. Amikor a bibliai élményekrõl

prédikálok, újra meg újra ott járok, ahol a

Megváltó született, élt, járt, tanított. Karácsony

táján gondolatban újra és újra beléptem a betle-

hemi templom kis ajtaján, lélegzetvisszafojtva

léptem a születési barlang lépcsõire, szinte

éreztem a rég kialudt pásztortûz füstjének illa -

tát, amit a barlangmennyezet szurokfeketesége

idéz fel bennünk.

Aztán ott van az ezüstcsillag a pásztor-já szol

helyén, a sok gyertya, a mívesen megmunkált

füstölök erdeje. A szentképek egy hevenyészett

szalmakunyhót mutatnak. A hagyomány, a

valóság mutatja, mi a barlang, az istálló és a

barlangistálló közti különbség.

Még ezután tisztulnak, rakódnak le a szem-

nek, szívnek oly kedves élmények, a Nyolc -

boldogság templom, a Kenyérszaporítás temp -

lom, a kafarnaumi zsinagóga maradványai, a

Szent Péter ház romjai. Názáretrõl nem is

beszélve, ahol a Szûzanya a gyermek Jézussal

a nagymama Szent Anna elõtt térdel. Igaz ez

már mûalkotás, de megnyitja az ember fantá -

ziáját és láttatja a tágabb Szent Családot is.

A Genezáreti tó környéke annyi ismeretet

tesz elevenné az ott járók részére, hogy szinte

látják a tanító, a prédikáló, a kenyérszaporító,

a halászok közt járó ifjú Mestert, az örökifjú

Istenembert.

Ha a Jordán sivatag eddig nem látott kietlen-

ségére, az esti szélhordta finom porszemekre

gondolok, megelevenedik az irgalmas szama -

ritánus esete. Szinte látom a Jézust kérlelõ

tömeget, a naimi ifjú feltámasztását, a vak

ember meggyógyítását. Az elsõ csoda helyén

Kánában, a menyegzõn a mosolygó Édesanyát

a nagyon szeretett Názáretije mellett ülni, aki

már tudta, mire képes az Õ Magzata, aki nem

is türtõztette tovább csodatevõ erejét.

A Genezáreti tavon a bárkában elmondott

szentmisérõl álmaiban sem mertem gondolni.

Az a víz már rég elpárolgott, amin Jézus járt,

amelynek hullámait lecsendesítette, de lelki

szemeim elõtt Jézus is velünk volt a csónakban.

De ott volt Õ a parton is, hogy a bárkából

kiszálló zarándokoktól megkérdezze: „Kinek

tartják az emberek az Emberfiát?“

Most nagyot ugrom, bár a Szentföldön alig

van távolság az ott történtekhez képest.

Megyek lefelé az olajfák hegyén Jézust sza-

márháton követve. Igen pálmaágak, könny -

csepp templom: Én népem, én népem, zsidó

népem, Te ellened mit vétettem…“

A templom nyugati ablakából integet az

Ójeruzsálem. A Getszemáni kert, a verejté -

kezés helye, a Népek temploma, a Kidron

patak, az Aranykapu, a jeruzsálemi templom

maradványai a siratófallal, illetve a keresztúttal.

A Szentsír templomról nem is beszélve, ahol

felvillant II. János Pál alakja, aki látogatása alkal -

mával szintén ugyanott térdelve Jézus sírját

érintette és csókolta.

A Szentsír látogatása kimondhatatlan érzés,

a Mennybemenetel színhelyét õrzõ kápolna is,

ahol megígérte Jézus a Szentlélek eljövetelét,

és küldte tanítványait szerte a világba tanúsá-

got tenni, keresztelni, téríteni. A Miatyánk bar-

langról majdnem megfeledkeztem, meg a sok-

sok nyelven megörökített Miatyánk szövegrõl,

Dávid sírjáról, az utolsó vacsora termérõl. 

Az utóbbi minden szentmisén benépesül szá-

momra. Szinte látom Jézust a kettétört kenyér-

rel, ón vagy réz kehellyel a kezében. Júdás

ilyekor nem tûnik fel, az apostolok gondolatai

inkább, akárcsak a mai kételkedõ embereké.

Az ott szerzett élményekkel feltöltõdve, a

reptér felé tartva megfogalmazódott bennem:

sokakkal szeretném megosztani ezt a szentföl-

di élményt!

Dr. Perger Gyula

plébános

A Mester nyomában A SZOMBATHELYI TUDOMÁNYOS

TÁRSASÁG A SOCIETAS SCIENTIARUM

SAVARIENSIS TEOLÓGIAI ÉS 

EGYHÁZTÖRTÉNELMI 

MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSEKÉNT

DR. PERGER GYULA PLÉBÁNOS URAT

RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA. 

SZÉKFOGLALÓ ELÕADÁSÁT 

MÁRCIUS 26-ÁN TARTOTTA. 

AZ ELISMERÉSHEZ ÉS KITÜNTETÉSHEZ

ÕSZINTE SZÍVBÕL GRATULÁLUNK.
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Negyedik éve mûködik a Faluházban a

Szépmûves Egylet, melynek tagjait a közös

hobby, a foltvarrás (patchwork) hozta össze és

ugyanez tartja õket együtt immár másfél

évtizede.

„Örökségünk“ a témája a kiállításnak, melyen

különleges textil faliképekben gyönyörköd-

hetünk a május 4-i megnyitó óta. Anyáik,

nagyanyáik egykori kelengyéit, helyenként

megsárgult csipkéit, párnaszéleit, cérnagomb-

jait, régi fényképeket, emlékeket textilképbe

dolgoztak át az Egylet tagjai, így õrzik a csalá-

di múltat. Személyes vallomások is ezek a kiál-

lított textilmunkák, melyek igazi múltidézõ

hangulatot teremtettek anyák napja elõestéjén.

Családfák, régi csipkék és hímzések felhasz -

nálásával készült ágytakaró és párna, ugyanak -

kor irodalmi és történelmi személyekrõl, sõt séi

újkõkori leletek motívumairól készült faliképek

is gazdagítják az „örökség“ témakörét. 

A Szépmûves Egylet kiállította azokat a

közösen készített munkákat is, melyekkel

országos díjakat nyertek. A „Szenna virágai“

címû faliképen a szennai templom kazettáinak

festett motívumai textilbõl varrva láthatók,

országos foltvarró pályázaton közönségdíjas

lett ez a csoportmunka. „A bor dicsérete“ címû

közös falikép a római kori múltat megidézve

országos elsõ díjat nyert Szekszárdon. A díj

egy varrógép volt. 

A kiállított textilképek nagy tetszést arattak

nemcsak a szóbeli visszajelzések, hanem a

vendégkönyvi bejegyzések alapján is. 

A kiállítást az ÖrökSÉgünk Alapítvány támo-

gatta és Sörös István polgármester nyitotta

meg. Szavai szerint „a Szépmûves Egylet tag-

jai gondoskodtak arról, hogy ne maradjunk

ünnep nélkül. Büszkék vagyunk arra, hogy az

országos hírû Egylet nálunk, a Faluházban

mûködik. Civil helyiségünkben tervezik,

alkotják, beszélik meg csodálatos munkáikat.

Mikor két éve elõször találkoztam velük, nagy

szeretettel fogadtak az egyleti foglalkozáson,

bemutatták mûveiket. Nem esett nehezemre a

dicséret, értéket alkotnak a szorgos kezek.“

Horváth Balázsné

Fotó: Garas Kálmán

A Szépmûves Egylet kiállítása a Faluházban

Áramszünet
Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerûsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerû beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen 

a vezeték idõszakos feszültség-mentesítése. 

2013. május 28-án 8:00 órától 16:00 óráig Sé teljes területén áramszünet lesz.

A balesetek megelõzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztõt használ, akkor engedély nélkül az aggregátort 

a belsõ hálózatra kötni – még a közcélú hálózatról leválasztott módon is –, szigorúan tilos!  

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

A tervezett üzemszünetekrõl internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon-hungaria.com.

e.on 
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2012. 12. 15-én tartottuk a félévzáró ban-

kettünket, mely egyben a sportegyesület

Közgyûlése is volt. Újra meg kellett szavazni az

egyesület elnökségét, ezt sikeresen végrehaj-

tottuk, errõl a bírósági végzést megkaptuk!

Ennek megfelelõen az egyesület elnöke Nagy

Róbert, alelnöke Horváth László lett. Az elnök-

ségi tagok Janzsó László, Konti Zoltán és

Stercz Imre lettek. Amúgy a bankett ter-

mészetesen jól sikerült, nagyon sokan eljöttek,

azt hiszem nem bánták meg!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2012/2013.

évi TAO pályázaton elnyert támogatás fel-

használása folyamatban van. Az egyesület az

utánpótlás-nevelés feladatain belül sportfel -

szereléseket fog vásárolni. A tárgyi eszköz be -

szerzés kategóriában az önkormányzat részére

vásároltunk egy nagyteljesítményû motoros

fûkaszát, a maradványt sporteszközök vásár-

lására fordítjuk. A 2013/2014. évi TAO

pályázatot beadtuk, melynek részét képezõ

sporttelephely felújítás program keretén belül

támogatást kaptunk a sportöltözõ felújítására

és a biztonsági beruházások fejlesztésére.

A bajnokság nagy csúszással kezdõdött az

ismert idõjárási körülmények miatt. A téli

felkészülésünk jól sikerült. Az elsõ forduló

elmaradt, a második fordulóban szomszédvári

rangadó keretében Torony csapatát fogadtuk

és mértünk súlyos csapást ellenfelünkre, az

eredmény 6:2 lett. Ezek után felemásan szere-

peltünk a bajnokságban, volt nagyszerû siker,

ugyanis nyertünk a bajnokjelölt Újperint

otthonában, ugyanakkor volt fájdalmas vereség

is: 6:3-ra kaptunk ki Kõszegfalván. Most

készülünk a Felsõcsatár elleni presztízs-

mérkõzésre, az amolyan hatpontos meccs. 

A célkitûzés nem változott, az elsõ tízben kell

végezni a bajnokság végén. Az ifjúsági csapat

továbbra is remekül szerepel, jelenleg a

negyedik helyen állnak a tabellán. Velük szem-

ben az elsõ négy hely valamelyikének meg -

szerzése az elvárás. 2013.05.18-án a

Lukácsháza elleni hazai mérkõzés után lesz egy

„gulyásparti“ a focipályán, melyre mindenkit

szeretettel várunk! Bõvebb információt Nagy

Róberttõl és Horváth Lászlótól kaphatnak.

A Séi Banditák – mármint a tekecsapat –

remekül szerepeltek a bajnokságban, fõleg

tavasszal, hiszen hat gyõzelem mellett csupán

csak egy vereséget szenvedtek el, így végül a

negyedik helyet szerezték meg. Ez nagy ered-

mény! A csapat tagjai Balogh Imre, Sipos János,

Horváth Gábor, Horváth László, Devecseri

András, Somlai Miklós, Wágner Károly és

Czlenner Ferenc.

HAJRÁ SÉ!

Írta és fényképezte:

Nagy Róbert, SE elnök

Sportegyesületi hírek

A vezérszurkolók Az utánpótlás

Baráti beszélgetések

Karate 

tanfolyam

Sében
Júliustól ismét indul a karate edzés a séi

faluházban. 6 éves kortól várom a 

jelentkezõket. Hölgyek jelentkezését is

várom! Az elsõ találkozás július 2-án 

17.30-kor lesz. 

Az edzést vezetõje: 

Varju Gyula
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Megjött a „forradalmi“ változás. Tavasz van,

gyönyörû.

Az évet még az évszaknak megfelelõ, csípõs

hidegben búcsúztattuk. A már hagyományos-

nak számító december végi túránkat megtar-

tottuk. Ez alkalommal a fûteleki majorhoz gya -

logoltunk el, ahol találkánk volt néhány bucsui

és perenyei barátunkkal. Közös tûznél mele -

gedtünk, szívünk, testünk felmelegedett.

Január végén már fedett helyen, a

Faluházban, de kint még hófúvásos idõben,

láthattuk vendégül a kemenesmagasi Sebestyén

Zoltánt és tanítványait, akik citeramuzsikával

szórakoztattak bennünket. Nagyszerûre sike -

redett ez az este is.

Februárra a falunk rendõreit bátorkodtam

meghívni. A bemutatkozáson kívül sok hasznos

tanácsot hallhattunk, jó kis beszélgetés alakult

ki ebbõl a találkozásból is.

Március végére volt egy meghívásunk az

oszkói Hegypásztoroktól. Biztosra vettem,

hogy gyönyörû tavaszi idõnk lesz, ezért buszos

kirándulást szerveztünk… A hõmérséklet

nagyban hasonlított a decemberihez, de

szerencsére a „keménymagot“ ez nem tántorí-

totta el az útrakeléstõl. Az utunkat Csehi -

mindszenten megszakítottuk. A falu polgár -

mestere és plébánosa fogadta a séi zarán-

dokokat. Voltunk a temetõben Mindszenty

bíboros szüleinek a sírjánál, majd a herceg-

prímás szobránál helyeztünk el virágot. A helyi

templomban Magdó egy csángó imádságot

énekelt el.

A busz tovább ment néhányunkkal az oszkói

szõlõhegyre, de a többség a Mária úton

közelítette meg a zarándoklat kitûzött célpont -

ját, az új hegyi kápolnát. Itt ökumenikus kápol-

naavató résztvevõi voltunk. A meghívás a

kápolnaavató mellett Gyümölcsoltó Boldog -

asszony ünnepére is szólt. A rendkívül gazdag

program elfeledtette velünk, hogy az idõ kicsit

se ideális a szabadban való tartózkodásra.

Persze segített ebben a forró babos káposzta,

halászlé, gulyás stb. A satöbbi helyi pálinka és

a bor.

Áprilisban már a hitem is elhagyott, hogy

sohasem lesz jó idõ. Kár volt „tamáskodnom“,

mert nyári kánikulában tartottuk meg az április

végi klubtalálkozót. Shulz Veronika volt a

vendég, aki a jobb agyféltekés rajzolásról tar-

tott elõadást. Itt megtudhattuk, hogy bennünk

lappang a mûvész, csak a látásmódunkon kell

változtatni.

Nem hiszem, hogy ennél eklektikusabb lehetne

egy klub, de ami összeköti az estéinket, az a közös

élmény. Szerencsére ezek pozitívak. Legalábbis

sírva még senki nem ment haza.

Ezen felbátorodva továbbra is hívok min-

denkit a Demizson Klub rendezvényeire.

Konti Zoltán

Fotók: Pusztai László

Demizson Klub

Citerazenekar a januári klubban 

Mindszenty hercegprímás szülei sírjánál 

Demizson Klub túrája 
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Séi Telegráf * Kiadja: Sé Község Önkormányzata. 9789 Sé, Szabadság u. 29. * Tel.: 540-535 * Fax: 540-535 
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A Közös Hivatal neve: 

Séi  Közös  Önkormányzati  Hivatal

A Közös Hivatal székhelye: 

Sé, Szabadság u. 29. 

Ügyfélfogadási rendje: 

Hétfõ: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00

Kedd: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00

Szerda: 9.00 - 12.00;  13.00 - 16.00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 - 12.00

Telefon elérhetõség:94/540-535

Telephelye: Perenye, Béke u. 34.

Ügyfélfogadási rendje: 

Hétfõ: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00

Kedd: 9.00 - 12.00;  14.00 - 16.00

Szerda: 9.00 - 12.00;  13.00 - 16.00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00-12.00

Telefon elérhetõség:94/511-843

Ügyfélfogadási kirendeltségei:

Bucsu, Rohonci u. 2.

Ügyfélfogadási rendje:

Szerda: 12.00 - 16.00

Csütörtök:   8.00 - 12.00

Telefon elérhetõség: 94/540-535

Narda, Kossuth u. l.

Ügyfélfogadási rendje:

Kedd: 8.00 -  16.00

Telefon elérhetõség:94/540-535

A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói:

Wiktoráné Németh Klára címzetes fõjegyzõ

Dr. Deák Mariann aljegyzõ

Kelemen Jánosné fõmunkatárs - igazgatási ügyek

Magyarné Várallai Lívia fõelõadó - adóügyek

Szakály László vezetõ-tanácsos - pénzügyek

Sarang Istvánné fõtanácsos - pénzügyek és

adóügyek (Perenye)

Dobozy Zoltán tanácsos - igazgatási ügyek

(Perenye)

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. január 1-jétõl létrejött 

Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint áll az Önök rendelkezésére:

MENTÕK: 104, 

TÛZOLTÓSÁG: 105, 

RENDÕRSÉG: 107 és 112

Körzeti megbízott rendõr: Szalai Gábor r.

törzszászlós: 0620/243 34 09; 

Németh Tibor r. fõtörzsõrmester: 

06 20/923 93 19

Posta: Viszkedné Gyürüs Mária postavezetõ: 

465-004. 

A posta nyitva tartása: hétfõtõl péntekig 

8.00-12.00, ill. 12.30-15.30 

Felnõtt háziorvosi rendelõ: dr. Orosz Anna

háziorvos: 506-221. Árkádia Egészségcentrum,

Szombathely, Dolgozók útja 1/a. Rendelési idõ: 

Hétfõ: 13.00-18.00

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 13.00-17.00

Csütörtök: 8.00-11.00 (Sé)

Péntek: 13.00-16.00

Gyermekorvosi rendelõ: 

dr. Scherer Erzsébet gyermekorvos: 

900-115. Árkádia Egészségcentrum,

Szombathely, Dolgozók útja 1/a. 

Rendelési idõ: 

Hétfõ: 8.00-12.00

Kedd: 12.00-16.00

Szerda: 10.00-12.00

Csütörtök:12.00-14.00 (Sé), 

14.00-16.00 (Szombathely); 

Péntek páratlan hét: 10.00-12.00

Péntek páros hét: 12.00-16.00

Tanácsadás: 

Szerdán és páratlan pénteken: 8.00-10.00.

Védõnõ: Csébitsné Somogyi Rita Sében a

Faluházban minden szerdán 

13:00-15:00 óráig.

Állatorvos: dr. Sándor Csaba állatorvos: 

06 30/956 65 51. 

Szombathely, Aranypatak u. 64.

Toronyi Plébánia Hivatal: 

dr. Perger Gyula plébános: 352-032. 

Hivatali órák: Csütörtök: 16.00-18.00

Szombat: 9.00-10.00 

Keresztelés: Szerda: 17.00 (Toronyban). 

Temetés és betegek bejelentése bármikor lehet-

séges az önkormányzati hivatalban 

leadott mobiltelefonszámon. 

A kórházban lévõ beteghez lelkipásztor az aláb-

bi számon hívható: 06 30/619 54 74.

Falugazdász: Walloschek András falugazdász: 

06 70/ 375 3985. Sé: páratlan héten kedden

13.00-15.30 

(Sé, Torony, Dozmat gazdái részére). Perenye:

páros héten kedden 15.00-16.00

Bucsu: páratlan héten csütörtökön 9.00-11.30 

Narda: páros héten csütörtökön 9.00-11.30.

Vasivíz Zrt.: 313-745

Gázzal kapcsolatos bejelentések: 

06 80/820 141, 06 80/444 01 41

E-ON Zrt.: 06 40/220 220

Kábeltévé: Vasi Full-Táv Kft.: 509-110

Vasi Volán: 312-054

Fontos címek, elérhetõségek

Fotó: Pezenhófer György


