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1848 tavaszán történelmi fordulat 

játszódott le Magyarországon. A ma- 

gyar forradalom és szabadságharc nem 

elszigetelt, helyi dráma volt, ha- nem 

része annak a nagy forradalmi 

hullámnak, amely Európa nagyobb ré- 

szét közvetlenül érintette. 

A változások sürgetői, vezetői az 

irodalmárok,  költők,  fiatal értelmisé-

giek   voltak.  A huszonévesek  bebi- 

zonyították, hogy képesek mozgósítani 

a kíváncsi, riadt vagy lelkes, erőt adó 

tömeget. Azon a márciusi reggelen alig 

tízen indultak el a hideg esőben a 

Pilvax kávéházból, hogy tíz óra körül 

már többezres tömeg kövesse őket. 

A fordulat vértelennek indult, de köz- 

ismert, hogy 1848 szeptemberében a 

forradalom fegyveres, önvédelmi harc- 

ba ment át. A szabadságharc végül a 

túlerővel szemben elbukott. Ennek 

ellenére nincs még egy olyan 

ünnepünk,  amely   magyarabb, nem- 

zetibb lenne, mint 1848. március 15. 

emléke.  

 
„Ha e szót hallom, „magyarok”, szűknek 
érzem német zekémet, keblemben tenger 
kavarog, és mintha trombiták köszöntené-
nek!” 

/ Heinrich Heine / 

 

Sáncmunka Kufsteinben 

 
Az osztrák császárság 1848. szeptem- 

ber 12-én megtorlásként Jellasics hor- 

vát bán hadseregét uszította Magyar- 

országra, hogy elődeink által kiharcolt  

alkotmányunkat és szabadságunkat 

letörje. 

A felbiztatott horvát   csapatok  mér- 

hetetlen károkat okoztak hazánknak. 

Az eseményekről Dr. Kovács István, 

az innsbrucki egyetem történésze 

tudósít. Az ellenség útját megbecstele- 

nített asszonyok, lányok, leöldösött 

férfiak, felgyújtott otthonok jelezték. 

Amikor a magyar csapatok a horváto- 

kat Pákozdnál megverték, azok futás- 

ban Bécs felé kerestek menedéket. Egy 

részük Todorovics  horvát tábornok  

vezetésével Győrön és Kőszegen  át  

Horvátországba igyekezett menekülni. 

A horvátok menekülésüket további 

kegyetlenkedésre is felhasználták és 

útközben számtalan községet raboltak 

ki az általuk megszokott módon. 

A leszakadozó horvátokat a magyarok 

összefogdosták és a kőszegi városi 

börtönben gyűjtötték össze.  A leírha- 

tatlan károkat szenvedett községek fel- 

bőszült lakosai azonban a börtönt fel- 

törték és az  ott fogva tartott horváto- 

kat megölték. 

Besúgás, árulás útján 42 gyanúsítottat 

fogtak el a császári hatóságok a bör- 

tönfeltörésben résztvevők közül. Fog- 

lyaikat az akkor győztesen haladó 

magyar csapatok elől a tiroli Kufstein- 

be szállították. Az osztrák hatóságok 

itt folytatták le a nyomozást és anélkül, 

hogy a horvátok elkövetett bűneit is 

nyomozták volna, szabták ki az 

ítéletet. 

Volt, akit kötél általi halálra ítéltek, de 

volt olyan is, aki hatvan botütést 

kapott.  

Hányi József  40 éves séi katolikus 

földműves   büntetése  nyolc  év  sánc- 

munka volt Kufsteinben. Itthon három 

gyermek siratta elhurcolt édesapját. 

 

 

K ö z m e g h a l l g a t á s  

 
Sok éves  szünet után március 2-án és 

3-án az Önkormányzat Képviselőtes- 

tülete közmeghallgatást tartott két 

falubeli vendéglőben; tekintettel arra, 

hogy közösségi házzal még nem 

rendelkezünk. A Petőfi utcai borozó- 

ban és az  ÁFÉSZ  vendéglőjében 120 

fő hallgatta figyelemmel Janzsó  

László  polgármester   beszámolóját: 

A legutóbbi falugyűlésen döntöttünk a 

faluház megépítéséről. Akkoriban úgy 

gondoltuk, hogy a faluháznak a falu 

közepén, a hivatal és a patak között 

kell elhelyezkednie. A  területet azon- 

ban csak drágán tudtuk volna megven-  

ni. 1995-ben 10 millió forint bevételre 

tettünk szert a Fekete-fenyvesben ela- 

dott parcellák után. Félő volt, hogy ezt 

a pénzt a Bokros-csomag intézkedé- 

seiből következően nem költhetjük 

arra, amire akarjuk. Módosítottuk a 

terveket, megvásároltuk a hivatal 

melletti telket. A ház építésének el- 

kezdésekor azt reméltük, hogy az év 

decemberéig tető alá tudjuk hozni az 

épületet. Sajnos kemény  volt az 1995-

ös tél, '96 áprilisáig alig haladtunk 

valamit a munkálatokkal. 

1995-ben a közösségi ház építésével 

párhuzamosan telkek kialakításába 

kezdtünk. A 75 telekre akkor 120 

érdeklődőt jegyeztünk fel. Úgy tűnt, 

hamar gazdára lelnek a telkeink és így 

rövid idő alatt visszafizethetjük az 

OTP-nek a 93 millió forintos hitelt, 

melyet a telekkialakításra vettünk fel. 

A pénzügyi kormányzat intézkedései- 

nek köszönhetően azonban megcsap- 

pant a telekvásárlás iránti kedv az 

emberekben. A kisebb telkeket 

gyorsan megvették, a nagyobbak nem 

akartak elkelni. Hirdetéseket adtunk 

fel, vártuk a telekvásárlókat. 1996-ban 

a hitel visszafizetése miatt törtük a 

legtöbbet a fejünket. A közösségi ház 

építésére nem volt pénzünk. 

1997-ben megoldottuk a belvízelveze-

tést több utcában a lakók megelégedé-

sére.  Jól ment a telekeladás is, így az 

év végéig a közösségi házat szerkezet-

kész állapotba hoztuk. A felvett hitel 

törlesztése letelt. A képviselő-testület 

reméli, hogy a faluház első blokkját ez 

év május 31-én végre birtokba veheti a 

falu.  Az épület második ütemére pá-

lyázatot adtunk be. Eredményt még 

nem hirdettek.  

A volt kultúrházat átalakítottuk: posta, 

a polgármesteri hivatal tárgyalóterme, 

valamint könyvtár található a falak 

között. A tárgyalóterem nem csak a 

képviselő-testület üléseinek színhelye. 

Közéleti szerepe is van: itt tartja 

gyűléseit az Aranykör Klub, egyre 

több fiatal jelenik meg nálunk a 

hétvégén, és a hittanóráknak is a 

tárgyalóterem ad helyet.   

A szennyvízcsatornázás elkészítésére 

ebben az évben az államtól csupán 30 

%-os támogatást kaphatnánk. Állam- 

titkári ígéretek alapján azt reméljük, 

hogy jövőre ez a támogatás a 60 %-ot 

is eléri. A bekerülési költség 280 

millió forint lenne az idén. A 

tervezésnél 340 bekötéssel számoltunk 

a faluban. Szeretnénk, ha a lakossági 

hozzájárulás összegét 150 ezer forintra 

tudnánk levinni. Ezt a pénzt tíz év alatt 

kellene megfizetni havi részletekben. 

Az idei év a felkészülés éve. 

 

Nyitott száj 
 

"Minél  később  indulunk a  csatorná-

zással, annál többet veszíthetünk" - 



fogalmazódott meg a közmeghallgatá-

son. Sok helyen kiengedik a szenny-

vizet az árokba, a szomszéd orra alá 

vagy éppen a templom! elé. A 

falubelieknek az sem mindegy, 

mennyibe kerül családonként a csator- 

názás, hiszen több helyen a lakáson 

belül is komolyabb munkálatokat kell 

végezni.  

A március 2-i gyűlés legfőbb témája a 

hulladéklerakás problémája volt. A 

szeméttelepen lassan nem lehet már 

dózerrel sem rendet teremteni, a réten 

műanyag táskákat, papírhulladékot 

kerget a szél. - A fejekben kell először 

rendet rakni, de ehhez még szükséges 

pár évtized - fogalmaz borúlátóan a 

polgármester. Megoldás lehetne, ha a 

falu beszerezne néhány konténert. 

Többen a helyi bírság, büntetés kisza- 

bását javasolják. "Kell nekünk egyál- 

talán ez a szeméttelep? Nekünk ennyi 

hulladékunk nincs!" - mondták páran. 

Enyhíthetnénk a gondon, ha többször 

szerveznénk lomtalanítást, az újságok- 

ban pedig arról tájékoztatnánk a kör- 

nyező települések lakóit, hogy felszá- 

moltuk a lerakóhelyet.  

- Fűrészpor nem való a temető mellé! 

Minden jóérzésű embert sért, ha ezen a 

részen hulladékot talál. A temető 

kegyhely, jobban kellene vigyázni a 

környékére is - hallhattuk az újabb 

felvetést. 

Betörők jártak a templomban, a 

polgármester udvaráról biciklit loptak, 

Petrócról sonkát vittek el ismeretle- 

nek, lába kelt több tujának ... A sort 

lehetne még folytatni. - Létezik Sében 

közbiztonság? - tette fel a kérdést 

valaki. 

A falubeliek szeretnék a körzeti meg- 

bízott rendőrt a faluban többször látni. 

Furcsa, ha vele nem a környéken talál- 

kozunk, hanem valahol Zanat felé 

igazoltat minket. - Korábban strázsa 

működött a faluban, éjjelente járta az 

utcákat - halljuk a múltidézést a köz- 

meghallgatáson. Havonta 10 forint 

strázsapénzt kellett fizetni családon- 

ként Badics Antal bácsinak, aki a 

falubeliek álmát vigyázta. Mostanában 

persze ott is akadnak példák a bűnö- 

zésre, ahol polgárőrség működik.  

Egy hete, vasárnap délelőtt közleke- 

dési rendőrök jelentek meg a polgár- 

mesteri hivatal előtt. A templomba 

igyekvők szemügyre vehették, mint 

használják a rendőrök a sebességmé- 

rőt. Az autósok lassítottak, már a 

kocsmánál figyelmeztették egymást a 

"veszélyre". A híd után aztán többen 

ismét nagyobb gázt adtak. 

A Szabadság utca forgalma nagyobb 

lett az utóbbi időben, az 50 km/h 

sebességet kevesen tartják be. A házak 

falai néhol repedeznek. Altai Lászlóné 

jónak tartaná a Bükön alkalmazott 

módszert. Ott lassító felületeket építet- 

tek be az útba.  

A lakott terület elejét és végét jelző 

táblákat ténylegesen a falu elejére és 

végére kellene helyezni. Sajnos, ezt 

forgalomszabályozási szempontok mi-

att nem lehet megtenni. 60 km-es 

sebességkorlátozást jelző táblával 

intenek a lassabb haladásra az új 

lakóterületnél. 

A buszjáratok sokszor ésszerűtlenek. 

Gyakran van tumultus, az utasok 

egymás hegyén-hátán, lábán állnak. Ha 

a busz megtelik, nem veszik fel a 

séieket. - Aláírásokat gyűjtünk, ha ez 

segít megoldani a problémát - mondja 

Tóth Istvánné a Móricz Zsigmond 

utcából.  

A tervek szerint az új lakótelepnél 

idővel újabb buszmegálló épülhet.    

 

A kábeltévés  rendszer  karbantartójának 

telefon-száma: 

Koroknai Miklós: 331 - 103 

 

X-A kutyák 
 

. Viszkedné Gyürüs Mária 

 
Rengeteg kutya szaladgál szabadon a 

faluban. Alig akad olyan utca, amely- 

ben félelem nélkül tudnék miattuk 

közlekedni. Valószínű, hogy mind- 

egyik ebnek van gazdája, csak nem 

törődik azzal, hogy embertársát fele- 

lőtlenségével kellemetlen helyzetbe 

hozza. Kutyabarát vagyok és tudom, 

hogy családi háznál jó szolgálatot tesz 

egy házőrző. A kutya az ember egyik 

legősibb barátja. Kiszolgáltatott hely- 

zetben vannak, egyetlen barátjuk a 

gazdijuk, aki eteti, gondozza őket. A 

gondoskodást a négylábúak szerete-

tükkel,  a gazdához való hűségükkel 

jutalmazzák. Felelősek vagyunk életü- 

kért! Ha vállaljuk, hogy ebtulajdono-  

sok leszünk vagy vagyunk, akkor 

érezzük át a felelősségünk súlyát! 

Tartsuk a kutyákat kerítésen belül, 

hogy mások testi épségét ne 

veszélyeztessék! Ezzel kedvenceinket 

is megvédjük attól, hogy az autó 

elgázolja vagy nagyobb kutya 

megmarja őket. 

Kérjük a falu lakosságát, tartsák be a 

kutyatartás írott, íratlan szabályait! A 

gyepmester lenne a megoldás? Félek, 

hogy ez  az eljárás sok ártatlan kutya 

életébe kerülne. Ők lennének a 

szenvedő alanyok gazdájuk nemtörő- 

dömsége miatt. 

Kutya kötelességünk vigyázni  rájuk! 

 

Rejtvény:Lapunk ez évi első számában 

földrajzi neveket tartalmazó rejtvényt 

adtunk fel. A megfejtés: „Pannon vidék, 

alpesi levegő.” 

A nyerteseket a februári önkormányzati  

gyűlésen sorsoltuk ki. Könyvutalványt 

nyert: Milfai Józsefné Sé, Ady utcai és 

Blazovits Barbara Sé, Móricz Zsigmond  

utcai  olvasónk.  A  nyereményt postázzuk. 

 

Séi Baráti Kör 
 

. Február 7-én került sor az 1990-ben 

megalakult Séi Baráti Kör tisztújító 

gyűlésére. Az Alapszabályzat ismerte-

tése után a megjelentek a következő 

tisztségviselőket választották meg:  

elnök: Sörös István, alelnökök: 

Magyarné Várallai Lívia és Viszkedné 

Gyürüs Mária, pénztáros: Altai 

Lászlóné. 

. Tekézés Toronyban: február 13-án 

két séi csapat mérkőzött meg egymással. 

Az esemény remek alkalom volt a tagok 

megmozgatására, a tervezgetésre. 

. Farsang: a Kati Presszóban meg-

rendezett esten tiszteletét tette többek 

között a maharadzsa lánya, valamint 

testőre, Kőbunkó, egy tiroli lány és Bálint 

nap lévén a „Szív”. A megjelentek a 

házigazda engedélyével 1 perces 

fütyüléssel, hangoskodással űzték el a telet. 

Kíváncsian várjuk, sikerült-e. 

. Papírgyűjtés!  A Séi Baráti Kör 

papírgyűjtést szervez március 21-én, 

szombaton. Kérjük, szedje mindenki 

össze otthon a feleslegessé vált papírt. 
A kötegelt papírt 9.00 órától lehet leadni a 

Polgármesteri Hivatal udvarán. Segítőink 

kézikocsikkal végigjárják a falut, a papírt 

nekik is oda lehet adni. Nagy segítség 

lenne a hulladék elszállításánál, ha a papírt 

mindenki előkészítené. Köszönjük! 

 

Séi Telegráf Önkormányzati Tájékoztató 

1998. március 15. Megj.: 300 példányban 

Szerkesztő: Sörös István 
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