
A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1054 számú,

„EgészSéget egész Sének!“ címû nyertes pályázat

megvalósítását szeptemberben kezdtük. A pályáza-

tot, a programot október elején lakossági fórumon

ismertettük. Számos feladatunk lesz az elkövetkezõ

egy évben. Az elõadások, foglalkozások rendben

zaj  lanak. Kérem, figyeljék a híradásokat,

szórólapokat! Biztosan megtalálja mindenki a neki

tetszõ progra mokat.

Az október 24-én megtartott újabb fórumon el -

vé geztük az egészségterv kidolgozásához szüksé -

ges szükségletfelmérést a megjelent séi lakosok és

egész ségügyi szakemberek segítségével. A résztve -

võk feladata az volt, hogy négy csoportban leírják,

mit gondolnak erõsségnek, gyengeségnek, lehetõ -

ség nek és veszélynek Sé község lakosainak egész -

ségét, egészségügyét illetõen. A teljes lista a

www.9789.hu honlapon olvasható. Itt lehet hozzá -

szólni a felsoroltakhoz, újabb szempontokkal lehet

kiegészíteni õket. 

Hasonlóképpen leírhatjuk véleményünket a min-

den hónapban frissített szakértõi cikkhez is, bátran

kérdezhetünk a szakemberektõl.

Novemberben ingyenes egészségügyi állapotfel -

mérést tartottunk, ahol több fajta vizsgálatot végez -

tek el az elõzetesen bejelentkezetteken. Az adatokat

a helyszínen kiértékelték. 

A Séi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó

településeken is zajlik az élet. Falunkból egyre töb ben

vesznek részt a társtelepülések rendezvényein.

Bucsuban játszótéravatón, falunapon, Nardán hor vát

napon, útavatón, Perenyében szüreti felvonuláson

vendégeskedtünk. Fichtacher Károly traktorát a fiata -

lok szépen feldíszítették, sok séi gyermek és felnõtt

döcöghetett a fapados járattal a perenyei ut cá kon. 

A platóról mindent jobban szemügyre vehettünk.

A Szünöse-patak hídjai veszélyessé váltak. A gya -

loghidakat dolgozóink kijavították, a korhadt tartó -

elemeket cserélték, kezelték.

Mezõgazdasági útjainkat saját erõvel osztrák

antigorittal javítottuk, kátyúztuk. A belsõ utak veszé-

lyessé vált, kátyús szakaszait szakemberek segítsé -

gével felmértük, javításukra kora tavasszal kerül sor.

A zöldzsákokra elõirányzott képviselõi keret már

kimerült. A kereten felül még vásárolt önkormány -

zatunk zsákokat, de ezt a jövõben át kell gondol-

nunk. Szezonban akár 200 zsákot is igényeltek

tõlünk egy hét leforgása alatt. Mindenképpen dicsé -

retes a lakossági szándék a kertek, udvarok tisztán

tartására. Talán a tavasszal ingyenesen kiosztásra

kerülõ komposztáló ládák segítenek a helyzet nor-

malizálásában. A komposztáló ládákat, akár többet

is a www.westhull.hu honlapon lehet igényelni. 

A ládák igénylésében szívesen segítenek a közös

hivatal dolgozói.

Sok erre látogató megjegyzi, hogy Sé utcái ren-

dezettek, szépek. Kérek minden séit, hogy a rend

fenntartásában segítsenek. A szemetelõket pedig

figyelmeztessük, hogy mi ezt nem tesszük, minden-

nek megvan a maga helye. Ugye, nem való a szelek-

tív szigetek mellé a zsákokból gondosan kirázott dió-

falevél?

A falu közepének rendezése már régóta várat

magára. A patak és a hivatal közötti terület, valamint

a Faluház mögötti rész kialakítása a jövõ feladata. Ha

a jogi akadályok elhárulnak, indulhat az út építése és

a telkesítés. Önkormányzatunknak is jelentõs

területe van itt. Úgy döntöttünk, hogy nem kívánunk

a haladás útjába állni. Pénzeszközeink azonban az

idei megszorításoknak köszönhetõen korlátozottak.

A tulajdonosi kör tagjainak jeleztük, ha anyagi okok

indokolják, akkor annak megfelelõ döntést hozunk.

Reméljük, hogy az új esztendõ nem lesz olyan

szûk esztendõ, mint az ó. A feladatok finanszíro -

zására több pénzt kell kapnunk az államtól, mert az

nem tartható, hogy csak a tartalékainkból éljünk.

Áldott karácsonyt és békés, boldog, sikerekben

gazdag új évet kívánok a falu minden lakójának és

partnereinknek az önkormányzat nevében!

Sörös István

polgármester

2013. DECEMBER A FALU HÍREI

Önkormányzati hírek

December 5-én ellátogatott a séi gyerekekhez

a Séi Mikulás. A gyerekek énekkel, versekkel kö -

szön tötték a nagyszakállút. 

Sé Község Önkormányzata az óvodáskorú és

alsó tagozatos gyermekeknek rajz és plakát ver -

senyt hirdetett az egészséges táplálkozással és

testmozgással, valamint az egészséges életmód-

dal kapcsolatos témakörben. Az eredményeket a

Mikulás jelenlétében hirdettük ki. Díjazásban

része sültek: Molnár Borbála, Horváth Lea,

Lakatos Gergõ, Hencz Zsóka és Hajba Noémi.

A Mikulás - mint mondta - Finnországból érke -

zett. Itt az állandó lakcíme. Javasoljuk, hogy Séi

Mikulás létére õ is jelentkezzen be hozzánk.

Messzi útról érkezett haza a Séi Mikulás

Molnár Borbála Horváth Lea
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Az európai uniós keretbõl felújított

Derkovits Gyula Általános Iskola szeretettel

várja gyermekét, mely jól megközelíthetõ vi -

dék rõl is, a Paragvári, a Rohonci és a Szûrcsapó

utca felõl egyaránt.

Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyerekek min-

dennapjai szeretetteljes légkörben, biztonság-

ban teljenek, megkönnyítjük gyermekük számá -

ra az óvodából az iskolába való átmenetet.

Nagy hangsúlyt fektetünk az alapozó tantár-

gyak, az olvasás, az írás és a számolás tanítá -

sára, a nevelésben a hagyományos értékeket

képviseljük.

Tanulóinkat segítjük abban, hogy tehetsé -

güket megmutathassák, a tantárgyakhoz kap -

cso lódó szakkörökön (magyar, matematika,

német, angol, rajz, informatika, énekkar….)

fejleszthessék, ingyenesen igénybe vehetõ még

az úszás, vívás, társastánc és a néptánc.

A játékos ismerkedést a német és az angol

nyelvvel – aki akarja – az már elsõ osztálytól

elkezdheti, sõt az alanyi nyelvoktatásba is be -

kapcsolódhat, de azt, hogy a német vagy az an -

gol legyen-e számukra a kötelezõ idegen nyelv,

ráérnek negyedikes korukra eldönteni, sõt a

leg ügyesebbek mindkét nyelvvel megismerked-

hetnek és a németet emelt szinten is tanul-

hatják.

Aki elsõsként a testnevelés tagozatot vá -

laszt ja, beiratkozás elõtt alkalmassági felmé -

résen vesz részt, a testnevelést minden alsó

tagozatos osztályban testnevelõ tanár tanítja,

akiknek meggyõzõdésük, hogy ebben az élet -

kor ban a sokoldalú képességfejlesztés az opti-

mális, így késõbb könnyebb számukra a meg -

felelõ sportág kiválasztása.

Iskolánkban azt is megoldottuk, hogy a

német tagozatos diákok is részt vehessenek az

emelt szintû testnevelés órákon, a lassabban

haladó gyerekek felzárkóztatáson vehetnek

részt, a lemaradókkal fejlesztõ pedagógusok

foglalkoznak.

A napköziben – ami nem kötelezõ – a gye -

rekek együtt ebédelnek, hiánytalanul megírják,

megtanulják, begyakorolják a másnapi lec két,

de jut idejük a levegõzésre, sokféle szabad idõs,

tehetségfejlesztõ és játékos foglalkozásra, kiál-

lítás, mozi és színházlátogatásra is.

Reggeli felügyeletet már 6
45

órától biztosít

az iskola, a napközi 16 óráig, a délutáni felü-

gyelet fél 5-ig tart.

Minden szülõ azt akarja, hogy gyermeke

egészséges legyen és boldoguljon az életben,

amit a megújult Derkovits iskolában barátságos

és kiegyensúlyozott légkörben és tartalmas

szakmai munkával biztosítani tudunk.

A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános

Iskola bemutatása

Anyakönyvi

hírek
Születés

Gérnyi Edit Szilvia

Lakatos Laura Nóra

Kisfalvi Krisztina Anna

Molnár Patrik

Halálozás

Grastyán Józsefné

Simon Istvánné

Viszked Gábor

Sé község csatlakozott az „Itthon vagy!

Magyarország szeretlek!“ címû országos prog -

ramsorozathoz, melyben csaknem 1300 más

település is részt vett.

Szent Mihály napját abban az idõszakban

ünnepeljük, amikor a napok rövidebbé válnak, a

sötétség elhatalmasodik. Szent Mihály az

emberiség védõje, aki legyõzi a Sárkányt, erõsíti

bennünk a bátorság, az együttérzés és a kitartás

eszméit.

Mihály arkangyal – aki magában hordozza az

õserõt, aki az emberek bátorítója, segítõje, a go -

nosz hatalmának legyõzõje – az ünnepkör meg -

határozója.

Sében ötvöztük a helyi hagyományt a Szent

Mihály ünnepkörhöz kapcsolódó tradícióval.

Falunknak is volt egy bátor vitéze a múltban. Sye

Mihály Zsigmond király testõrségében szolgált,

vitézségéért 1418-ban kapott az uralkodótól

nemes séget. Hõsünk példa kicsinek és nagynak

egyaránt.

Szeptember 28-án délután sárkányeregetést

szer veztünk a gyerekeknek, éjszaka pedig bá  tor -

ságtúrát a vállalkozó szellemûeknek a séi park-

erdõre és vissza a sportpályára. A résztvevõket

a séi klubok és az alapítvány tette próbára.

A programot 29-én vasárnap a Faluháznál

gyújtott tábortûzzel zártuk.

Itthon vagy! 

Magyarország szeretlek!
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Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekko-

romban anyám elszegõdtetett a községhez disz -

nópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a

disz nók elõtt megemelheti a kalapját minden

ember. Tudják-e milyen jó szándékú, becsületes

állatok azok? Három éven át jártam ki a legelõre

velõk, tavasztól õszig. Megismertem õket. Hûsé -

gesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem!

Pedig én nem is voltam disznó, csak ember...

Nyelt egyet és egy pillanatig maga elé bámult a

padlóra. Aztán folytatta: – Egy õszön makkoltat-

ni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy

farkasok kezdték kerülgetni a kondát. Volt a rám

bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt

a többitõl. Egy rühes, sovány kis süldõ. A többi

nem tûrte meg maga között. A konda szégyene

volt ez a süldõ. És éppen erre mentek rá a farka-

sok.

– Reggel történt, alig valamivel virradat után.

Éppen kitereltem az állatokat a karámból s

álmosan dûtöttem neki hátamat egy bükkfának,

amikor a visítást meghallottam. A kis rühes süldõ

megint valamivel távolabb túrt a többitõl s azt

cserkészték be a farkasok. Négyen támadtak reá

egyszerre. De amikor én felütöttem fejemet a

sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt

a feje és a következõ pillanatban az egész konda

összeröffent, s mint egy roppant fekete henger,

rohant reá a farkasokra. Képzeljenek csak el két-

százegynéhány disznót, tömötten egymás mellett,

fölemelt ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattog-

tatva! Szempillantás alatt elkergették a farkasokat

s a kis rühes süldõnek néhány harapáson kívül

semmi baja nem történt. Én pedig sokat gondol -

koztam akkoriban azon, hogy miért is védte meg

a falka ezt az egyet, akit amúgy is kitaszított maga

közül, s akit azután sem fogadott vissza soha. De

csak most jöttem rá: azért, mert disznó volt az is.

– Hát látjátok, ezért szeretnék disznó lenni.

Mert irigylem a disznóktól a szolidaritást, ami az

én emberi falkámból hiányzik. Mi tanokat hirde-

tünk és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de

közben mindenki csak önmagával törõdik, nem -

hogy a kisujját is mozdítaná másért. Ha akkor, ott

az erdõn, az én disznófalkám is úgy viselkedik,

mint ma az emberi társadalom: rendre az egész

falkát fölfalhatták volna a farkasok. Mint ahogy az

embereket is fölfalja rendre a gonoszság és az

önzés.

Wass Albert

A segítség kép forrása:

www.erdekesss.blog.hu

Tanulságos történet Wass Alberttõl, 

az összetartás erejérõl

Sokáig akarunk élni egészSégesen

Adódik a kérdés mit is kell tennünk ehhez?

A „hozzáértõk“ azt mondják, hogy az emberi

szervezet egy intelligens alkotás – még a bolon-

doké is. Képes kijavítani és újraépíteni önmagát

egyetlen esetben: ha ehhez megkap mindent,

amivel ezt meg tudja tenni.

Képes 120 évig mûködni, mert a természet és

a biológia velünk van. Ha lehet, ne tegyünk ellene,

ne lehetetlenítsük el a dolgát. A szervezet min-

denre reagál, ami vele történik – amit vele

elkövetünk. Amit étkezünk és amilyen életmódot

folytatunk, amennyit stresszelünk, ezekre ad egy

válaszlépést. Ez lehet azonnali drasztikus – mint

amikor megvágjuk magunkat, vérzik és fáj.

Ilyenkor azért szoktunk tenni valamit azonnal…

Vagy annyit étkezünk, hogy a „temetõbe esszük

magunkat“.

Van, amire a válasz rejtett, nem vehetõ észre

azonnal, nincs észrevehetõ jel. Ezek a válaszok

lehetnek 9 perc múlva, 9 óra múlva, 9 nap múl-

va, 9 hét múlva, 9 hónap múlva, de akár 9 év múl-

va is. Pl: a rák és a daganatok is egy ilyen

válaszreakciók…

Ha ezekre nem figyelünk vagy halogatunk, eset-

leg elnyomjuk õket fájdalomcsillapítóval, a

szervezet késõbb keményebben figyelmeztet. 

Ez lehet akár magas vérnyomás, cukorbetegség is

akár. Aztán még keményebben. Ha még ezekre

sem figyelünk fel, legközelebb már a „halál“

figyelmeztetést is küldheti…

Akkor most rajtunk múlik, ha tényleg sokáig

akarunk élni, akkor muszáj figyelmesebben,

tudatosabban vigyáznunk az egészSégünkre.

Vajon meg tudjuk tenni? Amennyiben szert

teszünk önfegyelemre és következetességre –

megtehetjük.

Vajon meg fogjuk tenni? Ha egyedül nem megy,

kérhetünk segítséget is…

Bakó Lajos

Gondolatok az EGÉSZSÉGET

EGÉSZ SÉNEK programhoz

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PÁLYÁZATOT ÍRT KI A TEMPLOM KÖRNYEZETÉNEK 

ÁTALAKÍTÁSÁRA. VÁLLALKOZÓ KEDVÛ TÉRALKOTÓ SZAKEMBEREK 

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK A 2014. JANUÁR 31-IG KIÍRT ÖTLETPÁLYÁZATRA. 

ENNEK SORÁN KIVÁLASZTÁSRA KERÜL 

A TERVKÉSZÍTÉSSEL MEGBÍZANDÓ SZAKEMBER. AMENNYIBEN ISMER 

OLYAN SZEMÉLYT, AKI ALKALMAS LEHET A FELADATRA, AKKOR ERRÕL 

ÉRTESÍTSE EGYHÁZKÖZSÉGÜNK VALAMELYIK KÉPVISELÕJÉT, HOGY 

MEGKERESHESSÜK PÁLYÁZATI ANYAGUNKKAL.

Kiss György, az egyházközség világi elnöke

Idõsek napja

December 14-én szombaton tartotta az

önkor mányzat idén az idõsek napját. Ezen az

ünnepségen szép számmal vettek részt a 65 év

feletti nyugdíjasok. Elõször a polgármester úr

köszöntötte a jelenlévõket. Ezután Kovács

Levente szavalt. Óbecsey István: Szeressétek az

öregeket címû versével kedveskedett az

idõsebbeknek, amit szeretnék a Séi Telegráf

olvasóival is megosztani.

Jómagam a szeretet erejérõl beszéltem a kedves

megjelenteknek. Fõleg karácsonyi dalokat énekelt

meghívott elõadónk, Pogácsás Zsuzsanna. A mû -

sor után meleg vacsorával vendégeltük meg a

résztvevõket. Finom sütemények mellett kellemes

beszélgetéssel telt a délután. A férfiaknak bor, a

nõknek szaloncukor átadásával kívántunk áldott

karácsonyi ünnepeket és jó egészséget. 

Ugyanezeket kívánom a Séi Telegráf minden

olvasójának.  Mindenkinek legyen sikerekben,

örömökben gazdag a 2014-es esztendõ!

Viszkedné Gyürüs Mária 

alpolgármester
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Svájcban ismertem meg a feleségemet 1983-

ban. 1985-ben házasodtunk össze és egy évre rá

született meg elsõ fiunk. Õt még további kilenc

gyermek követte, 6 fiú és 3 lány.

Bár az egyik kislányunk koraszülött volt és 3

napos korában meghalt, õt is ugyanúgy családtag-

jaink közé számoljuk, és mint kedves gyermekünkre

gondolunk rá.

Mivel a hat fiú megszületése után röviddel, egy

a legkisebbnél pár hónappal fiatalabb kisfiút örökbe

fogadtunk, így 12 fõs lett a Szvoboda család.

Nem könnyû összetartani a mai világban egy

családot! Sajnos sok minden – beleértve a köz-

erkölcsöt, a média hatását – támadja a család,

teremtés óta megalkotott intézményét.

Sok-sok külsõ segítség nélkül, mi se tudtuk vol-

na ilyenné formálni a családunkat, amilyen lett.

Ezekért nagyon hálásak vagyunk.

A legfontosabb összetartó tényezõk szerintem 

a következõk:

Egy tiszta, egyenrangú szeretetre és bizalomra

épített házastársi viszony. Az alapelvnek annak kell

lenni: „amit a másiktól elvársz, azt te tedd meg

elõször neki“. Csak egy összetartó, egységet

képviselõ szülõk képesek kellõ hatást gyakorolni a

gyermekeikre és ezzel õket megóvni, a környezetük

sok rossz befolyásától és annak következményétõl.

A hit és a vallásos életmód a mi családunkban,

különösen jó hatással volt a gyermekekre.

Naponta, legalább kétszer, közösen együtt

imádkozunk, szinte a házasságunk elsõ napjától

fogva. Az imakör idõvel egyre nagyobb lett. Ehhez

kapcsolódó jó tapasztalataink egyre jobban

megerõsítettek abban, hogy ezt a hagyományt tart-

suk meg és adjuk tovább gyermekeinknek.

Akik nem hívõk, azoknak azt a praktikus taná csot

tudom adni, hogy reggel gyûjtsék össze a családot,

és nézzenek ki az ablakon. Örüljenek a nap kezde-

tén õket köszöntõ békének, az egészségüknek, a

szép természetnek és az otthonuknak, bármilyen

egyszerû és kicsi is legyen az, mert ez védelmet és

oltalmat adott nekik az éjszaka folyamán.

Este pedig épp így gyûljenek össze és mondják

el egymásnak mindazt az élményt, (lehetõleg pozi -

tív) amit aznap megéltek, és amiket aznap tanultak.

Mi is ezt tesszük, egy imába foglalva. Így több

hálát, örömet érzünk egymás iránt és észrevesszük

azokat a kicsi, de fontos dolgokat, amik körülöttünk

történnek, E nélkül az ima nélkül nem is gondol-

nánk rá.

A hálás szülõknek nagyobb eséllyel lesznek hálás

gyermekei.

Mi a vasárnapokat szigorúan a családnak tartjuk

fenn, szintén már a házasságunk kezdete óta.

Nem végzünk semmilyen munkát, nem megyünk

vásárolni és világi rendezvényekre sem megyünk

ezen a napon. Vasárnap délelõttöket a vallásunk

gyülekezeti házában töltjük, majd közösen fõzünk

és ebédelünk. Délután gyermekeinkkel általában

pihenéssel töltjük a vacsora elõtti idõt, vagy teszünk

egy közös sétát az otthonunk környékén.

A sport szintén nagy segítséget nyújtott életünk -

ben. Próbáltuk gyermekeinket olyan sportok ûzése

felé irányítani, amibe mi is részt tudunk venni, velük

edzeni, és még versenyeken is közösen részt ven-

ni. Erre a triatlon volt számunkra a legalkalmasabb

(úszás, kerékpár és futás kombinációja).

A heti hat edzés mindenkire vonatkozott.

Gyakran tartottunk, szombatonként közösen,

családi felmérõ versenyeket, amihez késõbb bará-

taink családjai is csatlakoztak.

Volt olyan, hogy húszan-harmincan is rajthoz áll-

tunk, igen különbözõ teljesítõ képességekkel és

korosztállyal. Hat évtõl ötvenhárom évesig.

Mivel az edzések már korán reggel kezdõdtek,

esténként gyermekeink soha nem vágytak már

sehova, hanem csak azt kérték, hogy ágyba mehes -

senek.

Így bulizásra, számítógépezésre, vagy esti TV-

zésre már nem maradt estére energiájuk.

Bár itt megjegyzem, hogy mi már 15 éve nem

nézünk TV-t és nincs is ilyen készülékünk. Ugyanis

rájöttünk arra, hogy a mai modern hírközlés nem

családbarát, így a „trójai falovat“ kitettük a csalá-

dunk falain kívülre és azóta sem hiányzik nekünk.

Egészséges életmód! Nagyon fontosnak tartom.

Bár a rendszeres sport az egészséges életmód

fontos része, de ide tartozik a jó táplálkozás és a

káros szenvedélyt kiváltó anyagok mellõzése is.

Így mi a családunkban mellõzzük a szeszes -

italokat, kávét, fekete teát, nem dohányzunk, óva -

tosan bánunk a gyógyszerek fogyasztásával és

lehetõleg természetes eredetû hatóanyagokat

veszünk magunkhoz kisebb sérülések, betegségek

esetén.

Feleségem minden egyes várandóssága alatt

különösen ügyelt arra, hogy minden vitamint és

ásványi sót magához vegyen, amire a szervezetének

szüksége van, amik az élelmiszereinkbõl gyakran

hiányoznak, vagy nem megfelelõ mennyiségben

találhatók.

Így az egészséges, sportos gyermekeinkkel

mindent meg tudtunk tenni, amit egy gyermek

nélküli család is megtesz. Sokat utaztunk,

prog ramokon vettünk részt, feladatokat vállal-

tunk a társadalom és fõleg más családok

erõsítésében, bárhol is voltunk a világban.

Elsõ fiunk még csak pár hónapos volt, amikor az

elsõ nagyobb utazásra vállalkoztunk.

A tengerparton töltött napokat vele is nagyon

élveztük és jutott idõnk pihenésre, sportra is.

Ez így folytatódott késõbb is.

Tizenöt év házasság után, kilenc gyermekkel úgy

döntöttünk, hogy elhagyjuk Svájcot és visszaköl -

tözünk Magyarországra.

Bár nem éppen egy demokratikus családfõnek

számítok, de ezt a döntést (ahogy késõbbiekben

még több más döntést is) csak úgy akartam meg -

hozni, hogy ha azt egyöntetûen az egész család

támogatja.

Ez nem volt könnyû!

Többször összeült a családi tanács és órákon át

beszélgettünk, a költözés elõnyeirõl és hátrányairól.

Végül több hét tanácskozás után, az akkor 14 éves

legidõsebb fiunk is szavazatát adta a költözés támo-

gatásához.

Így aztán 4 évig Budapesten laktunk. Itt született

meg legkisebb leányunk (otthon a fürdõkádban) ter-

vezett otthoni szülésként.

2004-ben költöztünk át Angliába, London

közelébe, egy kis faluba. Célunk itt is elsõsorban a

nyelv tanulása volt. A német és a magyar nyelv után,

a legfontosabb idegen nyelvet szerettük volna, hogy

megtanulják a gyerekeink. Persze voltak gazdasági

megfontolásaink is. Így tervbe vettük egy kereske -

delmi iroda felépítését Angliában is.

Munkám és a gazdasági körülmények miatt,

mégse Angliára, hanem inkább Ázsiára irányultak

terveink.

Bár Londonból könnyebb és olcsóbb volt Kínába

utazni, mint Európa bármely országából, de ennek

ellenére úgy döntöttünk, hogy Ázsiába, Hongkong -

ba költözünk.

Már elõkészültünk az utazásra, és persze a mel-

lényzsebembe ott volt a családi tanács egyöntetû

támogatása is, amit most már harmadszorra

nyertem el. Akkor azonban mégis valami közbejött,

amiért elhalasztottuk a költözést. Vietnam, Saigon

került egy véletlen folytán az elõtérbe.

Elõször én, egyedül, majd a feleségem a három

Nekünk a család a legfontosabb!
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Tevékenyen telt az õsz számunkra is a klubban.

Részt vettünk az „Itthon vagy – Magyarország

szeretlek!“ programsorozatban. Szeptember 28-

án délután az esti szalonnasütést készítettük elõ.

A parkerdei bátorságtúra után a futballpályán egy

érdekes feladattal vártuk a vándorokat. A túrázók

két hosszú kígyót formáztak magukból: elõre áll-

tak a magasabbak, hátra a kisebbek. A legkisebb

játékos derekára sálat kötöttünk. Ezt kellett elra-

gadnia a másik kígyó elsõ emberének. 

A játék után jól esett megpihenni a ropogó

tûznél.

November 6-án, soron következõ foglalkozá-

sunkon a séi Szvoboda József és családja mutatko-

zott be. Elmondhatjuk, hogy kicsinek bizonyult a

könyvtár. Több érdeklõdõ érkezett a rendez -

vényre Szombathelyrõl is, így a folyosón is ültek.

Programunkról beszámolt a Nyugat Rádió. 

Az elõadás második részében megismerked-

hettünk az egészségmegõrzés és gyógyulás

Szvobodáék által alkalmazott módjával az esszen-

ciális illóolajok segítségével.

Aranykör Klub

Õsz az Aranykör Klubban

gyerekünkkel látogatta meg az új „hazánkat“.

Mindnyájan el voltunk ragadtatva az ország és a

nép varázsától, ami kedvességüktõl, vidámságuk-

tól, barátságosságukból és egyszerûségükbõl adó-

dott.

A gazdasági körülmények is nagyon ígéretesek

voltak. Lényegesen jobbak, mint az Hongkongban,

vagy Kínában mutatkozott.

Gyorsan döntöttünk és szinte „látatlanban“ bele -

szerettünk mindannyian Vietnámba. Így a családi

tanács döntése is gyorsan megszületett, 100%-os

támogatással. Persze az akkor 2 éves legkisebb

kislányunk kezét az édesanyja emelte a magasba a

szavazáson.

Pár hónappal késõbb már új otthonunkban

rakodtunk ki Saigon külvárosában, vadregényes

környezetben, egy lakópark egyik tágas házban.

Öt csodálatos és emlékezetes évet töltöttünk itt.

Ez alatt az idõ alatt az ott élõ népet, az országot

megismertük és még jobban megszerettük.

2011 augusztusában költöztünk vissza

Magyarországra. Most már ide Sébe.

A közben hat fõre csappant családnak, újra kel-

lett tanácskozni a költözés elõtt. Mindenki támo-

gatta azt és örült a változásnak. Újra a gyökereink

közelében lenni, gyakrabban találkozni szeretett

rokonainkkal, régi barátainkkal, nagyszerû volt.

Megint gyakorolhattuk a beszédet, az édes, vál-

tozatos, gyönyörû magyar nyelvet. Örülhettünk a

négy évszak szépségeinek és újra havat, jeget láthat-

tunk, egy kicsit lehûlhettünk az egész éven át tartó

trópusi hõség után, friss levegõt szíhattunk a párás,

fülledt helyett. Nagyszerû volt!

Jó volt újra „haza“ jönni. Mert ide is haza jöt-

tünk, mint a többi országba.

Közben a két legnagyobb fiunk megnõsült. 

Az egyik már befejezte az egyetemi tanulmányait

és Svájcban dolgozik. A másik pedig a magyar fele -

ségével az Egyesült Államokban, Utah államban,

Salt Lake Cityben jár fõiskolába, számviteli szakra.

Három másik gyermekünk pedig önkéntes hit-

térítõ szolgálatba ment.

A lányunk, aki most 22 éves Németországba, két

fiunk pedig Ausztriában, innen nem messze,

Bécsújhelyen szolgál egyházi missziót.

Egy kislányunk, mint már az elején mondtam, a

felhõkön ülve követi, segíti családja, szülei, testvérei

életét és tudom, érzem, hogy õ is velünk van és

továbbra is családunk aktív tagja.

Ha újra kezdhetném az életem, se tennék

másként. A család, a gyermekek adták mindig a

legtöbb örömet, tartós örömet, az életemben.

Elsõsorban Vietnámban, de más országban is lát-

tuk, hogy a gyermekvállalás nem anyagi feltételek

függvénye, mint azt sajnos sokan gondolják és

lemondanak a legnagyobb örömrõl, látszólagos

anyagi örömök reményében.

A mi nagyszüleink vagy dédszüleink is felnevelték

5-6 gyermeküket, sokkal rosszabb körülmények

között, ebben az országban.

Én csak azt tudom mindenkinek tanácsolni,

hogy küzdje le félelmeit, tegye félre aggodal-

mait, bízzon a jövõben és vállaljanak

gyerekeket, annyit, ameny nyit az egészségi

állapotuk csak engedi. 

Szvoboda József

Szvoboda Sibylle elõadás közben
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Az Egészséget egész Sének címû projekt egyik

megvalósítandó tevékenysége az interaktív hon-

lap kialakítása. Honlapunk, a www.9789.hu alkal -

mas arra, hogy a cikkekhez, hírekhez hozzá -

szólásokat, kérdéseket írjunk.

Az elõttünk álló egy évben hónapról-hónapra

séi egészségügyi szakembereket kérünk fel arra,

hogy megosszák gondolataikat a falu lakosságával

az egészséggel kapcsolatosan. A cikkekhez

kíváncsian várják a szerzõk az érdeklõdõk kérdé-

seit. Szívesen válaszolnak. A honlap akkor lesz

igazán interaktív, ha nem hagyjuk magára az

alkotót, jöjjön a kérdések és válaszok sora!

A sorozatot egy fiatal séi szakember írásával

indítottuk. Október hónap témájának gazdája

Baranyai Bettina, okleveles dietetikus volt.

Mit (t)együnk, hogy jól (l)együnk?

Manapság sokat hallunk az egészséges

táplálkozásról és arról, hogy számos betegség

alakulhat ki annak következtében, ha valaki nem

táplálkozik helyesen. Nos, ez nem véletlen, hiszen

Magyarországon a népbetegségben szenvedõk

létszáma növekszik. Népbetegségnek számít a

cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbete -

gedések, csontritkulás, daganatos betegségek,

köszvény, de ide tartozik az elhízás is, mivel szá-

mos betegség emiatt alakul ki. Helyes életmód és

étrend kialakításával ezek a problémák elkerül-

hetõek lennének.

De mégis honnan tudjuk, hogy hogyan kell

helyesen választani az ételek közül? Honnan

tudjuk, hogy hogyan kell étkeznünk, ha fogyni

szeretnénk, vagy ha csökkenteni szeretnénk a

koleszterin szintünket, vagy ha normális szinten

szeretnénk tartani a vércukrunkat? Ebben segíthet

a dietetikus, vagyis a táplálkozás szakértõ.

Hazánkban az emberek nagy része még nem vette

igénybe a dietetikusok szolgáltatásait, sõt, sokan

még nem is hallottak ilyen foglalkozásról. 

Miben is tud segíteni a dietetikus? A már

kialakult betegségek étrendi tanácsadásában,

olyan betegségeknél (epés megbetegedések, has-

nyálmirigy gyulladás, májbetegségek), amelyek-

ben a diéta elengedhetetlen feltétele a gyógyulás-

nak, valamint anyagcsere betegségekben (cukor-

betegség), fogyókúrában, illetve hízókúrában,

allergiás betegségek (tej-, tojás-, szója- allergia),

lisztérzékenység, laktóz intolerancia, emésztõ -

szervi betegségek esetén. Sportolók speciális

étrendjének összeállításában és nem utolsó sor-

ban az egészség megtartásában, a betegségek

megelõzésében, vagyis a prevencióban is segít a

diatetikus.

A helyes táplálkozást több szempontból is

megközelíthetjük. Az egyik a táplálékpiramis,

amely nem más, mint egy javaslattétel a fogyasz -

tási gyakoriságra. Fontos, hogy táplálkozásunk

alapját a gabonafélék képezzék. Minden étkezé -

sünk alkalmával fogyasszunk kenyeret, pékárut,

tésztát vagy rizst, ha lehetséges, akkor teljes kiõr-

lésût. A gyümölcs- és zöldségfélékbõl naponta 3-

4 alkalommal együnk, hiszen ezek biztosítják szá-

munkra a megfelelõ vitamin, ásványi anyag és rost -

bevitel nagy részét. Naponta 2-3 alkalommal

együnk tej és tejterméket, hús és húskészít-

ményeket. Ezek a fõ fehérje, vas, kalcium és B12

vitamin források. A piramis csúcsát a zsiradékok

és cukrok képezik. Amennyiben lehet, ezekbõl

törekedjünk a legminimálisabb mennyiség elfo-

gyasztására. 

A másik fajta megközelítés a táplálkozás 12

pontja, melybõl megemlítenék néhány fontosabb

ajánlást. Együnk minél változatosabban, minél

többféle élelmiszerbõl, különbözõ technológiával

készítsük ételeinket! Fontos, hogy rendszeresen

étkezzünk, ha lehet, akkor naponta ötször és soha

ne hagyjuk ki a reggelit, hiszen szervezetünk

számára ez a legfontosabb étkezés. Ételeinket

kevés sóval készítsük! Figyeljünk arra, hogy a

megfelelõ folyadékmennyiséget elfogyasszuk,

amely ha lehet, ne cukros üdítõ, hanem víz legyen.

A helyes táplálkozást egészítsük ki rendszeres

testmozgással és a káros szenvedélyek mellõ -

zésével.

Ne feledjük, hogy az egészség megõrzése

sokkal kevesebbe kerül, mint a betegségek

kezelése. Óvjuk egészségünket, hiszen „az

egész ség nem minden, de egészség nélkül min-

den semmi.“

Baranyai Bettina, okleveles dietetikus

November hónap témájának gazdája: Scháb

Eszter, egészségfejlesztõ.

Mindennapi eledelünk...

Az egészségprojekt keretében olvashattunk már

a helyes táplálkozásról, arról mennyire fontos min-

dennapi eledelünk a gabona. Hajdanán az ember

úgy hitte, hogy a gabona Isten és a jó szellemek

ajándéka, ezért is nevezte életnek. A gabona szó

hallatán azt hiszem, a búzára, kenyérre gondolunk,

ezért érdemes áttekinteni, milyen széles a gabonák

családja. A reformétkezések között van olyan

irányzat is, mely a hét egy meghatározott napján

fogyaszt egy-egy gabonafélét. Ezt követve, bárki

kialakíthat magának, családjának egy heti rendet,

mely életükbe ritmust, a táplálkozásba sokszí -

nûséget hoz. Ez alapján ajánlom mindenki

figyelmébe a gabonákat, egy-egy könnyen elkészít -

hetõ recepttel.

VASÁRNAP: BÚZA

Számos fajtája van, a legõsibb, a legegész -

ségesebb a tönkölybúza. Sokáig feledésbe merült,

de lassan újból egyre használatosabb. Vitamin- és

ásványi anyag tartalma sokszorosa a ma leginkább

elterjedtebb fajtákénak. Sok háztartásban készül

otthon kenyér, mindenképp érdemes a lisztbe

ebbõl a fajtából is keverni. 

Finom sült készülhet tönkölybúzaszembõl: 

A búzaszemet éjszakai áztatás után megfõzzük,

fasírtporral, kevés vízzel összekeverve, fûszerez -

ve, cipót formázva sütõben megsütjük. A tönköly-

búzához jól illõ fûszerek: gyömbér, kapor tárkony,

kakukkfû.

HÉTFÕ: RIZS

A gabonák közül a legkönnyebben emészthetõ,

ezért fontos eledele a betegeknek, lábadozóknak,

de része lehet méregtelenítõ kúrának is. Ma a

fehér rizs fogyasztása terjedt el, holott a hántolás

során elveszíti azt a hártyáját, mely vitaminokban,

ásványokban gazdag. A barna magburok a rizs

legértékesebb része, pl.: magas a B vitamin tar-

talma. Készítése, egyezik a fehér rizzsel, de

valamivel több víz kell hozzá s hosszabb idõ kell

a megpuhulásához. Felhasználása is hasonló,

használható köretnek vagy zöldséggel önállóan.

Barnarizshez jól illõ fûszerek: lestyán, kardamom,

kurkuma, bazsalikom, tárkony.

KEDD: ÁRPA

A legrégibb kultúrnövény a búzával együtt.

Magas a B vitamin- és foszfortartalma, szerve -

zetünkre hûtõ hatású, a népi gyógyászatban lázas

betegeknél gyakran használták. Hozzá illõ fûsze -

rek: babér, borsika, szerecsendió. Készíthetünk

belõle felfújtat: 1 zacskó árpapelyhet összekeve -

rünk 1/2kg túróval, 3-4 kanál tejfellel, 4 tojás

sárgájával, majd habjával. Készülhet édesen,

ekkor pár kanál mézet, és gyümölcsöt keverünk

bele. De készíthetjük egy kis zöldséggel /borsó-

val, reszelt sárgarépával/, reszelt sajttal, fûsze -

rekkel. Sütõben megsütjük.

SZERDA: KÖLES

A kenyérgabonák elerjedésével szorult hasz -

nálata háttérbe, pedig számtalan jó tulajdonság-

gal rendelkezik. Gluténmentes, tehát lisztérzé -

kenyek is ehetik. Fogyasztása melegítõ hatású,

régen fõként télen ették. Lúgos a hatása, ez

különösen fontos, hisz gyakran elhangzik, hogy

ma fõként savas kémhatású eledeleket eszünk, ami

nem szolgál egészségünkre. A köles ezenkívül

kevés keményítõt tartalmaz, így könnyen emészt -

hetõ. Vízben fõzve készíthetjük párolt zöldséggel,

Hozzá illõ fûszerek: rozmaring, babér, kömény.

Édesség is készülhet belõle: vízben vagy tejben

A gabonafélék szerepe az

egészséges táplálkozásban
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fõzve mézzel, mazsolával, magvakkal. Gyere -

keknek is kiváló reggeli.

CSÜTÖRTÖK: ROZS

Második számú kenyérgabonánk, magas a rost -

tartalma, ez azért is hasznos, mert munkára kész -

teti az emésztõrendszert. Káliumban, foszforban,

E, B, vitaminban gazdag. Készíthetünk belõle

például finom levesbetétet, gombócot: 10-15dkg

áztatott rozspelyhet 1-2 fõtt krumplival összedol-

gozzuk, zöldséglevesben kifõzzük. Hozzá illõ

fûszerek: kömény, kakukkfû, majoránna.

PÉNTEK: ZAB

A tél eledele, melegítõ hatású, jótékonyan hat

a koleszterin szintre is. A gabonák közül az ebbõl

készített müzli a legajánlottabb, a legfrissítõbb

hatású. Zabpehely reggelire: a zabpehelyhez

reszelünk sárgarépát, almát, mézzel, joghurttal

elkeverjük. A megfõzött zabpehelybõl különféle

ízesítéssel /pl.: petrezselyem, bazsalikom, majo -

rán na, tárkony, lestyán…/ pástétom is készíthetõ.

Barna kenyérre kenve kiváló.

SZOMBAT: KUKORICA

Különösen fontos a szerepe, hiszen lisztér -

zékenyek is fogyaszthatják. A magyar népi táp -

lálkozásban általánosan elterjedt, a puliszka:

vízben kevergetve fõzzük meg sûrûre a kukori-

calisztet. Adhatunk hozzá tejfelt, juhtúrót, reszel

sajtot. Salátával tálalva, fõételként is fogyasztható. 

Hozzá illõ fûszer: kakukkfû, szurokfû, rozma -

ring. Édesség is készülhet: Vízben kukoricadarát

sûrûre fõzünk, adunk hozzá mézet, mazsolát,

gyümölcsöt. Tálba öntve kihûtjük, majd kiborítva

tálaljuk.

Remélem sikerült bemutatni milyen sokfélék a

gabonák, tápanyagban mennyire gazdagok, s

hogy milyen változatosan elkészíthetõek. 

És végül álljon itt egy gondolat Bárczi

Gusztávtól, melyet érdemes megfogadni:

„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen

Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ

Õrizd szüleid egészségét – mert

a múlton épül fel a jelen és a jövõ!“

Scháb Eszter, egészségfejlesztõ

A gabonafélékrõl szóló kép forrása:

www.anyablog.hu; 

a táplálkozási piramis forrása: www.hipofizis.hu

„Tálba nem teszik, késvel nem metszik, egész

világ avval nevelõgyik.“ Erre a találós kérdésre válasz

az anyatej. Szeptember 20-án a Faluházban

köszöntötték az anyatejes táplálás világnapja alkal -

mából a kisgyermekes édesanyákat. Csébitsné

Somogyi Rita védõnõ összegyûjtötte azokat az

elmúlt 3-4 évben szült édesanyákat, akik gyer-

meküket legalább hat hónapon keresztül anyatejjel

táplálták. A húsz édesanyát a Brenner János óvoda

nagycsoportosai mûsorral, az önkormányzat virág-

gal és oklevéllel köszöntötte. Horváth-Fichtacher

Renáta saját történetérõl számolt be.

Miközben az édesanyák a védõnõ elõadását hall-

gatták az anyatejes táplálás fontosságáról, addig a

gyerkõcök a játéksarokban, a kézmûves kuckóban,

vagy az arcfestéssel tölthették az idõt.

Tersztyánszky Krisztina

Az anyatejjel tápláló anyukák köszöntése
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„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg.

Nem õrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak

akkor maradhatnak meg, ha megéljük õket.“ Sebõ

Ferenc Kossuth-díjas zeneszerzõ, énekes gondo-

lataival egyetértésben az ÖrökSÉgünk Alapítvány

arra törekszik, hogy közösen élhessük meg népha -

gyományainkat, kulturális örökségünket.

Hagyománnyá vált már az alapítvány szerve -

zésében a húsváró kézmûves foglalkozás. Szülõk és

gyerekek egyaránt lelkesen készítették a húsvéti

díszeket és kisebb ajándékokat, miközben meleg

kakaót és friss kalácsot fogyasztottak. Évrõl-évre

egyre többen látogatnak el erre a programunkra,

melyen a kézmûves tevékenységet önkéntesek

segítik. Az ünnepre készülés hangulatát erõsítette

ez az együttlét.

A hagyomány megélésének jegyében szerveztük

idén is a pünkösdi királyné-járást május 20-án. 

A piros-fehér pöttyös szoknyába, fehér blúzba és

köténykébe öltözött leánycsoportok üde színfoltot

jelentettek a faluban, amikor házra-házra járva

pünkösdi jókívánságaikat énekelték. Öröm volt ez

úgy a lányoknak, mint a felkeresett családoknak.

Sajnos nem jutnak el mindenhová. A falu is folyama -

tosan nõ és nemcsak a távolság nagy, hanem az

idõjárás is mindig közbeszól. Irigylésre méltónak

tartják más falvakban, hogy nálunk ez a néphagyo -

mány még él.

Nagy öröm volt számunkra, hogy korábbi

kezdeményezésünk – a játszótér kialakítása – lelkes

követõkre talált a képviselõk körében. Így május 25-

én a bõvített, felújított játszótér avatására sor kerül-

hetett. Ez alkalomból az alapítvány csak léggöm-

böket és pattogatott kukoricát osztogatott a gyer-

mekeknek, a programokat az önkormányzat és

Horváth László képviselõ szervezték.

Az augusztusi falunapon ismét felállítottuk az

alapítvány sátrát és lehetõvé tettük, hogy értékes,

használt könyvek új gazdára találhassanak. Az ér -

dek lõdõk sok könyv közül válogathattak. Hozzá -

járultuk a tombolához is.

A szeptember 28-29-én megrendezett „Itthon

vagy! – Magyarország, szeretlek!“ programban aktí-

van részt vettünk. A sötét erdõben bátorság túrán

edzettük a kalandvágyókat játékos és szórakoz-

tató programokkal. Szent Mihályról, a vele

kapcsolatos hagyományokról és a falu

nevezetességeirõl TOTÓ-t készítettünk, mely -

nek sikeres megfejtõit jutalmaztuk.

Az év során tavasszal muskátlikkal, õsszel árvács -

kákkal virágosítottuk a Szünöse-patak hídját.

Alapítványunk pályázatot nyújtott be november

hónapban a Nemzeti Együttmûködési Alaphoz. 

A moldvai csángó magyarok kulturális programja

címmel beadott pályázattal szeretnénk elõteremteni

az útiköltséget a két évvel ezelõtt itt járt pusztinai

fiatalok részére. Februárban várható a pályázat

elbírálása, melynek sikere esetén újra jöhetnének

kedves vendégeink, akik már nagyon szeretnének

meglátogatni minket. A Savaria Történelmi Karne -

válon fellépési lehetõséget kapnak, de a karnevál

költségvetésébõl sem útiköltséget, sem szálláskölt-

séget nem tudnak adni. Bízunk abban, hogy jövõ

nyáron is lesznek olyan séi családok, akik befogad-

ják a várhatóan 17 fõs gyermekcsoport egy-egy

tagját augusztus 17. és 25. között. Több fel-

lépési lehetõséget és szabadidõs programokat

is fogunk szervezni nekik.

Évzáró rendezvényünk az adventi koncert volt,

melyet tizenötödik alkalommal rendeztünk. Helyi

tehetségek, Sében élõ zenemûvészek adtak nagy -

sze rû koncertet a teljesen megtelt templom közön-

ségének. A hangszeres zenészek igényes mûsorát

Falusi Anikó gyönyörû énekhangja és Csider Sándor

versei tették még változatosabbá. Az adventi hangu-

latot növelte az újra felállított Betlehem, az elmarad-

hatatlan szeretetvendégség és a fõ utca ünnepi

kivilágítása.

Ezúton mondunk köszönetet valamennyi támo-

gatónknak és önkénteseinknek, akik segítették ez

évben is törekvéseinket, a hagyományok tovább -

élését.

Áldott, szép karácsonyi ünnepeket és sikeres,

boldog új esztendõt kívánunk a falu lakóinak.

ÖrökSÉgünk Alapítvány

Hagyományaink csak akkor maradhatnak

meg…

Lucázás
Luca-Luca kitty-kotty

Tojjanak a tiktyuk-ludjuk.

Kendtek udvarában annyi zsiba, csibe legyen, mint a réten a fûszál.

Kendtek tiktyainak annyi tojása legyen, mint az égen a csillag.

Luca-Luca kitty-kotty

Tojjanak a tiktyuk-ludjuk.

Ha nem adnak szalonnát,

Levágom a gerendát.

Kendtek disznajának annyi zsírja legyen, mint a kútban a víz.

Kendtek disznajának olyan vastag szalonnája legyen, mint a szekér oldala.

Kendtek disznajának olyan hosszú kolbásza legyen, minta falu hossza.

Kendtek disznajának annyi töpörtyûje legyen, mint az úton a kavics.

Luca-Luca kitty-kotty

Tojjanak a tiktyuk-ludjuk.

Szálljon áldás házukra,

Kis aranyos lányukra.

Kendtek lányának akkora fogai legyenek, mint a tarógrábla foga.

Kendtek lányának akkora fara legyen, mint a kemence szája.

Kendtek lányának akkora csecsei legyenek, mint az aratóbugyiga.

Luca-Luca kitty-kotty

Tojjanak a tiktyuk-ludjuk.

Adatközlõ: Katona Kálmán
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Pár napja csak, hogy hazaértem a Falugyûlésrõl.

Voltunk páran. Jó, ez ebben a formában nem igaz,

többen voltunk kettõnél. Ahogy mondják, a pohár

félig tele volt. Mások mást mondanának.

Azt, hogy a Demizson Klubról mit mondaná-

nak, nem tudom, én mondom a magamét.

A Demizson Klub hiba nélkül mûködik. Ez az

állításom igaz is lehetne, de én nem hiszek a

tökéletes dolgokban. Az ember természetéhez

hozzátartozik a konfliktuskeresés, a sértõdöttség,

a meg nem értettség, a mellõzöttség érzése. 

A klubnak van egy elõnye, mégpedig az, hogy sen-

ki sem  kényszer hatására van itt.  Aki jön, igyek-

szik a gondokat otthon hagyni és a találkozá-

sainkra nem veszekedni jönnek a falunkbeliek.

Pedig volt úgy, hogy olyan sós volt a zsíros kenyér,

hogy alig lehetett megenni, sõt még szalvétánk se

volt ahhoz, hogy a kulturáltság látszatát fenntart-

suk. Tudnék még egy két hibát említeni, de senkise

kívánhatja, hogy magamat égessem a nagy nyil-

vánosság elõtt.

Az elõadásaink nívósra sikerültek, de úgy köny -

nyû, ha olyan elõadóink voltak, mint Molnár

László, Kádár Zoltán, dr. Jankovics István, dr.

Csider Sándor… és még hastáncház is volt,

Matecsik Mercinek köszönhetõen. A „nyitott por-

ta“ akciónk sem laposodott el, Bíró Hanziék

udvarán bográcsoztunk, ahol oszkói barátaink

fõzték a baboskáposztát.

Az évet az immár szokásos Brenner János túrá-

val búcsúztatjuk, amellyel az erõszakos cselek-

mények áldozataira emlékezünk. Az indulás a

Faluháztól lesz december 28-án 9 órakor. Cél a

fûteleki  vadászház. Reményeim szerint itt talál -

kozunk a környezõ falvak túrázóival.  Mindenkit

várok szeretettel.

Jó egészséget, kellemes ünnepeket kívánok a mi

falunk lakóinak és minden jót akaró embernek egy

szép Juhász Gyula vers részletével:

A tápai Krisztus

Az ország útján függ s a földre néz,

Arcán szelíd mosoly a szenvedés. 

A falu népét nézi csöndesen,

Amint ballagva munkából megyen. 

Az õsi népet, mely az õsi föld

Zsellére csak és várja az idõt, 

Mikor saját portáján úr leszen,

Mikor az élet néki is terem. 

A magyar Krisztus, a falusi szent

Hiszen nekik is megváltást izent. 

Olyan testvéri áldással tekint

Feléjük és bíztatja híveit… 

Konti Zoltán

A képeket Csalló Ferenc készítette.

Hiba nélkül?

Dr. Jankovics István professzor

Kádár Zoltán jógaoktató

December 19. csütörtök 17 óra:

Iskolások elõadása a toronyi templomban

December 21. szombat 14- 15 óráig:

Karácsonyi nagygyóntatás a séi templomban 

December 22. vasárnap 11
15
:

Juhos Imre atya adventi lelki napja (Sé)

December 24. kedd 16 óra: 

Jézuska várás

22 óra: elõvételezett éjféli mise (Sé)

December 25. szerda 9
30
: 

ünnepi karácsonyi mise (Sé)

December 26. csütörtök 9
30
: 

Szent István diakónus ünnepe (Sé)

December 27. péntek 18 óra: 

Szent János ünnepe – Borszentelés a toronyi

templomban

December 29. vasárnap 11
15
: 

Szent Család vasárnapja, családok megáldása

(Sé)

December 31. kedd 17 óra: 

Év Végi Hálaadás a toronyi templomban

Január 1. szerda: Újév, ünnepi szentmise 9
30

(Sé)

Dr. Perger Gyula plébános

Ünnepi rend a séi és a toronyi

templomban
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Mit tegyünk az otthonunkban felhalmozódó

hulladékkal? Teremtsünk belõle minõségi

humuszt! Ha most regisztrál, ingyen komposztáló

ládát kaphat, melynek segítségével a háztartási

hulladékot maradéktalanul hasznosíthatja. 

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdál -

ko dási Önkormányzati Társulás ugyanis 27500

komposztáló ládát oszt ki 127 település között.

Nem kell mást tennie, mint regisztrálnia a

www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda

igénylése menüpontjában vagy személyesen a séi

önkormányzatnál.

Figyelem! A regisztráció elkezdõdött, a ládák

kiosztásának elbírálása regisztrációs sorrendben

történik. A kiosztásra várhatóan 2014 tavaszán

kerül sor. Minél gyorsabb, annál biztosabb, hogy

már tavasszal otthonában tudhatja a hatékony

komposztáló ládát.

Fogjunk össze a tiszta környezetért!

Nyugat-Dunántúli Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Miért jó komposztálni? Csökken a hulladék

mennyisége, így a szemétszállítás és a lerakás költ-

sége is. A humusz rendszeres talajba juttatása

növeli annak porozitását és az áteresztõ

képességét. A komposztálással nyert szerves anyag

nedvességtartalma, légáteresztõ képessége és

tápanyagtartalma jelentõsen növeli a talaj

minõségét.

Az otthon termelõdõ hulladék újra-

hasznosításával óvjuk környezetünket.

További okosságok:

A komposztálás az egyik legõsibb hulladék-

felhasználási módszer.

A komposzt a kiindulási anyagoktól és a

körülményektõl függõen – 3, 6, 12,18,24 vagy

akár 36 hónap alatt érik meg.

A komposztálás során nyert humuszt a virá-

gok különösen szeretik.

Minél nagyobb a talaj humusztartalma, annál

nagyobb a termékenysége is.

Egy magyarországi lakos átlagos hulladékter-

mése 430 kg évente. Ennek akár több mint 40%-

a biohulladékból áll (gyümölcsök, növényi hul-

ladék, konyhai hulladék, faforgács, levágott fû

stb.).

Forrás: www.alon.hu

Komposztálás ingyenesen,

otthon, egyszerûen!

Különleges élményben volt részük azoknak,

akik májusban ellátogattak a Szépmûves Egylet

Örökségünk témájú kiállítására. A Faluházban

mûködõ egylet Anyák Napja elõestéjén olyan

textil faliképekkel jelentkezett, melyek részint

egy-egy család múltját dolgozták fel régi csip-

kék, kelmék, egykori kelengyék felhasználásá-

val, részint sze mélyes vallomásként az örök-

ség fogalmát jele nítették meg.

A Szépmûves Egylet meghívást kapott a

Bala ton-felvidékre, ahol „Folt-út a Káli

medencében“ címmel tíz faluban állították ki

különféle foltvarró csoportok munkáit. Kibõvített

anyaggal jelentkez tünk Mindszentkállán az

augusztusi megnyitón, még mindig az örökség

témán belül maradva. A megnyitó ünnepségre

magunkkal vittük Tímár Magdolna moldvai

csángó népdalénekest, aki az általa elõadott zenei

örökséggel ugyanúgy elvará zsolta a közönséget,

mint a kiállított textilképek.

A séi kiállítás vendégkönyvét lapozgatva az elis-

merõ szavak között találtunk olyan bejegyzéseket,

hogy szeretnék megtanulni a falubeli hölgyek a

foltvarrást.

Szívesen vállalkozunk arra, hogy tudásunkat,

tapasztalatainkat továbbadjuk. Tanfolyamot indí-

tunk várhatóan január végén, február elején az

idõjárástól függõen. Kéthetente a Faluházban

lesznek a foglalkozások, összesen tíz alkalommal.

Az idõpont mindig szombaton délután lesz, 15-

17 óra között. A foltvarrás (patchwork) titkaiba

beavató tanfolyamot a hagyományos foltvarrás

alapjaival kezdjük. Speciális fogásokat tanulhatnak

meg a résztvevõk, elindulási segítséget adunk

párnák és takarók készítéséhez, elmagyarázzuk a

három réteg összeállítását, a kézi és gépi step-

pelést, sõt anyagok festéséhez is tanácsokat

adunk. A tanfolyam egyes témáit a Szépmûves

Egylet tagjai felváltva tanítják meg. Az elsõ

foglal kozásra elegendõ tût, cérnát ollót és

jókedvet hozni. Mivel a tanfolyam ingyenes,

kizárólag csak Sében élõk, vagy Sében dolgo-

zók jelentkezését fogadjuk el. Jelentkezni a 

06-30-9024613-as telefonszámon lehet

Horváthnénál. Biztosak vagyunk abban, hogy

ha a résztvevõk szorgalmasak lesznek,

elkészült munkáikból a tanfolyam végeztével

egy kis kiállítást is rendezhetünk.

A Szépmûves Egylet nevében 

Horváth Balázsné

Szenna virágai Fotó Horváth Balázs

A foltvarrás titkai...

Csider Sándor:

Felhõ fölé

Havas a táj,

szûzi, tiszta,

bárki indul,

bejárhatja.

Nyomot hagyhat

hóhatárban,

lépdelhetnek

lábnyomában.

Minden rosszat

lent feledve

ér mezõrõl

magas hegyre.

Hegytetõrõl 

hófelhõre,

hó csillagos

kékszín égre.

Csillagzenét

hallgathatna,

üzenettel 

térne vissza.
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A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1054 projekt keretében került sor október 12-én a Sétõl Séig

kerékpártúrára. Sétõl Torony községen keresztül Dozmatra tekertünk. Dozmaton megtekintettük a

falu frissen felújított pihenõhelyét, a Muzsla-forrást és környékét, valamint a híres dozmati temp lomot.

Innen folytattuk utunkat Nardára, ahol megpihentünk a most elkészült halastónál. Itt étel, ital várta a

megfáradt vándorokat. A kora esti órákban, még a rossz idõ beállta elõtt értünk haza. 

Sétõl Séig kerékpártúra

A falunap óta olyan gyorsan elment ez a néhány

hónap, hogy úgy érzem, mintha az elõzõ cikk teg-

nap született volna. 

S lám, ismét itt a karácsony, Demizson Klub-

os angyalkakészítés, adventi koncert és szeretet -

vendégség, közös falukarácsonyfa-díszítés.

De elõbb kicsit nézzünk vissza, mi történt

õsszel a klub életében.

Még a nyár folyamán a polgármester úr felkért

minket, hogy tevékenyen vegyünk részt az

„Egészséget egész Sének“ c. pályázat megvaló -

sításában. Konkrétabban: nem csak a közös,

egész falut megmozgatni szándékozó rendez -

vényeken, hanem vállaljunk be 5 elõadást 1 év

alatt, kéthavonta egyet-egyet, az egészséghez

kapcsolódó bármely témában.

Bevállaltuk.

Még az õsz elején egy ragyogó szombati napon

kitekertünk Nardára az új halastóhoz egyet

piknikezni – beszélgetni. Megálltunk Dozmaton

is a templomnál, akinek programja volt, vagy

elfáradt, onnan visszafordulhatott.

Múlt héten került sor az elsõ rendezvényünkre,

amit vállaltunk.

Végh Györgyöt, a Népegészségügyi Intézet

vezetõ fõtanácsosát hívtuk meg, aki mellesleg

egészségfejlesztõ szakember is, hogy beszéljen

nekünk a szenvedélybetegségek mélységeirõl, a

megelõzésrõl, a felismerésrõl, s a kivezetõ útról-

utakról.

A témát a korszerûsége mellett azért is válasz-

tottuk, mivel sok fiatal él falunkban, akiknek

érdemes lenne végighallgatni egy ilyen elõadást

nem iskolai keretek között, hanem akár a szülei -

vel együtt, akár csak szólóban.

Ennek ellenére nem kísérte túlzott érdeklõdés

az eseményt, de akik maroknyian ott voltunk,

érdekes és meghökkentõ dolgokat hallottunk, az

is jó volt, hogy az a néhány fiatal, aki elmerész -

kedett a könyvtárba, merte hallatni a hangját.

Bizony, volt olyan újdonság, amit mint gyakorló

és nagykorú gyerekekkel rendelkezõ szülõ is

meglepõdve hallottam.

Kipróbálhattuk a részeg szemüveget, némileg

megtapasztalva, mit láthat-érzékelhet az, aki a

szemüveg segítsége nélkül jut ilyen állapotba. 

Beszélgettünk a jelekrõl, amelyeket észre kell

venni, a szenvedély kialakulásáról, a rég volt fiatal

korosztály és a mai ifjak szenvedélyeirõl, az „ártal-

matlan“ vízipipáról, és mikor 9 óra felé befeje -

zõdött az elõadás, megállapítottuk, hogy mennyi

mindenrõl nincs már idõ, de kellene beszélgetni.

A néhány megadott és érintett téma mennyi

kérdést vet fel, és mennyi mindent nem tudunk

ezekrõl a dolgokról.

A jövõben minden hónapban lesz egészséggel

kapcsolatos rendezvény a Faluházban, és nagyon

jó lenne, ha minél többen látogatnának el ezekre

a rendezvényekre. Nekünk szól, értünk, az egész -

ségünk megóvása, vagy éppen visszaszerzése

érdekében.

Jó tudni minden olyan lehetõségrõl, amivel

elke rülhetjük a ránk leselkedõ betegségeket, és

nem az internetrõl, hanem szakemberektõl hall-

hatunk tanácsokat, legyen szó akár megelõzésrõl,

akár gyógyulásról.

S végül, mivel ünnep közeledik, ezúton kívánok

a Mosoly Klub nevében áldott, békés karácsonyt,

és boldog újesztendõt elöljáróinknak, és Sé min-

den lakójának.

Bolla Norbertné

Mosoly Klub év végi hírei



Akik valamilyen szinten részt vesznek a közössé-

gi életben és olvassák a falu honlapját, tisztában van-

nak az egyesület dolgaival, azon belül is a jelenleg

mûködõ szakosztály, a labdarúgás helyzetével. Akik

nem, azoknak pár mondatban ismertetem az õsz óta

eltelt idõszakot.

Tudni kell, hogy a Megyei II. osztályú bajnokság

szombathelyi csoportjában sok csapat felvenné a

versenyt az I. osztály sok csapatával, tehát a mezõny

nagyon erõs. Ennek ellenére is elvárás, hogy csapa -

tunk a középmezõnyben végezzen. Az õszi szezon

végeztével a 10. helyen állunk 20 ponttal, ami jónak

mondható. De… Figyelembe véve azt a tényt, hogy

többek között legyõztük a Balogunyom, Vasszé -

cseny, valamint az örök rivális Torony csapatát is,

tehát az élmezõnyt, ugyanakkor pontokat veszítet-

tünk az alsó „régió“ csapatai, a  Felsõcsatár, a Söpte

és az Újperint ellen, akkor kijelenthetjük, hogy mini -

mum 8 ponttal többet kellett volna szereznünk. 

A keretet szeretnénk együtt tartani és lehetõsé -

geinkhez mérten csak olyan esetben igazolni, ha az

illetõ(k), húzóemberek tudnak lenni. Amennyiben

nem sikerül, akkor sincs baj, hiszen itt vannak na -

gyon tehetséges ifistáink, akik egyre több szerepet

kaptak az õsszel is. Ennek az utánpótlás csapatunk

látta kárát, mert a vártnál gyengébben teljesítettek,

jelenleg a 11. helyen állnak 15 ponttal. Mindkét

csapat esetében nehezítette a szereplést a példátlan

sérüléshullám, a nem megszokott eltiltások és a

munkahelyi, valamint iskolai elfoglaltságok. Összes -

ségében megfelelõ az õszi szereplés, de a hibákból

tanulni kell és hasonló hozzáállással, kiegészülve az

„állandó“ hiányzókkal egy szép szereplést lehet pro-

dukálni a bajnokság végére. Külön ki kell emelni

Szurkolóink támogatását, akik minden mérkõzésen

a „maximumot“ nyújtották!

Az MLSZ TAO pályázat keretén belül jelenleg is

futó „projektjeink“ vannak, melyekrõl korábban már

részletesen beszámoltam. Ezek nem valósulhatná-

nak meg, ha az önrész nem állna rendelkezésre.

Mint eddig mindig, most is Sé Község Önkor-

mányzata biztosította a szükséges anyagi fedezetet.

Köszönet érte! A megvalósítás szakaszában rész -

letesen tájékoztatni fogom Önöket az eredmé -

nyekrõl. 

Az õszi szezont félévzáróval fejeztük be. A ha -

gyo mányoknak megfelelõen ezúttal is a Gejzír

sörözõ volt a házigazdánk. A hangulat ismét nagy -

szerû volt. Köszönet a támogatásért és a lehe -

tõségért Horváth Lászlónak és „csapatának“.

Felhívom szurkolóink és minden érdeklõdõ

figyelmét, hogy már most rendelhetõk 2014-es

naptárak, melyek ára elõreláthatólag 1.500,-Ft lesz.

A naptáron az eddigiektõl eltérõen ezúttal a fon -

tosabb sporttal kapcsolatos események képei fog-

nak szerepelni. Rendeléseiket a Gejzír sörözõben,

vagy a 30/256-2521-es telefonszámon adhatják le.

Végezetül engedjék meg, hogy Sé Község

Sportegyesülete, valamint a játékosok nevében is

kívánjak a falu lakosságának és minden kedves

Szurkolónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és

erõben, egészségben, (sport)sikerekben gazdag

boldog új évet! 

Nagy Róbert, SE elnök
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Csak egy kis sport!

2013. október 11-12. között immár a 10. alkalommal került megrendezésre a MiSTER CLASSiC elnevezésû veteránautós túra, amelynek központja idén

Bükön volt, és két napja alatt bejárták Vas megye egy részét, illetve Ausztria közeli tájait is. Az idei nemzetközi túrán mintegy hatvan, 1980 elõtt gyártott

csodaszép oldtimer, valamint korlátozott számban néhány különleges youngtimer autó haladt el. A túrán pontossági verseny zajlott, bizonyos feladatoknál

századmásodperc pontos sággal. Egy pontossági feladatot alakítottak ki a részt vevõknek Sében. A feladat a Berzsenyi Dániel utcában kezdõdött, majd a

Mátyás király u. – Kinizsi Pál u. – Zsigmond király u. – Berzsenyi Dániel u. Mátyás király u. – Kinizsi Pál u. – Zsigmond király u. útvonalon haladtak a

résztvevõk. A feladat teljesítése után az autók továbbhaladnak Torony felé.

MiSTER CLASSiC 

veteránautós túra Sében


