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A FALU HÍREI

Önkormányzati hírek
Október 3-án egy új határkõhöz érkezett falunk.
Az elmúlt két évtizedben 5 önkormányzati ciklus
alatt Sének 22 képviselõje, 3 alpolgármestere, egy
jegyzõje és egy polgármestere volt. Most az új
mérföldkõnél megvizsgáltuk, jó irányba halad-e a
község. Megállapíthatjuk, helyes az irány. A célt
elõdeink nem veszítették szem elõl: legyen Sé egy
dinamikusan fejlõdõ faluközösség! A mondatban
minden szó hangsúlyos. A korábbi képviselõ-testületek, élükön Janzsó László polgármesterrel jó
gazdái voltak falunknak. Stabil anyagi helyzetet,
elegendõ tartalékot hagytak az utódoknak. Köszönjük munkájukat, ötleteiket, energiájukat! Sében a rendszerváltás után 20 évvel nem szükséges
újabb rendszerváltás!
Az új önkormányzat október 15-én tartotta alakuló ülését. Tagjai: Sörös István polgármester,
Viszkedné Gyürüs Mária alpolgármester, Horváth
László, Janzsó László, Nagy Zoltán, Pezenhófer
György, dr. Szerb János önkormányzati képviselõk. Az önkormányzat tagjai ezúton köszönik meg
a választópolgárok bizalmát. E bizalmat eskünkhöz híven igyekszünk legjobb tudásunk szerint
megszolgálni.
A hét tagú testület hét fát ültetett el a vállalkozó
sávban november elején. Az akció szimbolikus is:
bízunk a jövõben, tenni fogunk érte. Az év során
10 gyermek született falunkban, az õ tiszteletükre
szüleik, nagyszüleik közremûködésével szintén fákat ültettünk a futballpályán. A jövõben hagyományként kívánjuk folytatni ezt a kezdeményezést.
A fákat óvni, gondozni kell, akárcsak a gyermekeket. Felelõsek vagyunk értük.
Az õsz folyamán rendbe tetettük a temetõ környékét, különösen figyeltünk a rendezett környezetre. Sajnos érkeztek panaszok a belterületen kívül esõ területekrõl parlagfû miatt. A vállalkozót
értesítettük, büntetés kiszabására azonban ezeken
a területeken hivatalunk nem illetékes. Az õszi
égetések káros, zavaró hatására e lapban hívjuk fel
a figyelmet.
Hogy falunk még rendezettebb legyen, a közhasznú munkások számát növelni szeretnénk.
Figyelemmel kell lenni azonban a várható jogszabályi változásokra. A döntést ezek ismeretében
hozzuk meg.
Önkormányzatunk együttmûködési megállapodást köt a Zöld Nyugat Hulladékkezelõ Nonprofit
A karitász helyi szervezete 2010. december
4-én, Advent 2. szombatján a faluházban
jótékonysági karácsonyi vásárt rendezett.
A támogatásból a séi nagycsaládosokat
segítették meg. „JÓT TENNI JÓ“
Köszönjük az adományokat!

Kft-vel. A lakosság ingyenesen veheti igénybe a
szelektíven gyûjtött papír (újság, karton hulladék),
mûanyag összenyomott italos palackok elszállítását. A társaság sárga és kék színû hulladékgyûjtõ
zsákokat küld ki a falu lakóinak. A porták elé kirakott, meghatározott hulladékokat tartalmazó zsákok elsõ elszállítására 2011. január 4-én kerül sor.
Kérjük, figyeljék a tájékoztató szórólapokat!
Március 15-ig lehetõség van kerékpárút pályázat benyújtására. A polgármesteri programban és
a testületi tagok programjaiban is szerepelt célként
kerékpárút kiépítése. Az elõzõ testület elkészítette
a terveket. A tervek szerint falun belül a bekerülési
költség 46 millió forint. A 85%-os támogatottságú
pályázat kedvezõ számunkra. A biztonságos közlekedés érdekében a legfontosabb szakasz a
Szombathelyen eddig kiépült kerékpárút és a Sé
közötti szakasz. Ez ügyben felvettük a kapcsolatot
Szombathely vezetõivel.
Orvosi rendelõnk jól felszerelt, de kevésbé kihasznált. Ezen kívánunk javítani. Szeretnénk, ha
több szakorvos, más-más szakterületrõl bérelné ki
a rendelõt, így javítva az egészségügyi ellátást.
Testületünk az elmúlt évekhez hasonlóan az iskolás kort még el nem ért kiskorúak, valamint a 62.
életévtõl a nyugdíjas korosztály, továbbá a rokkant
nyugdíjasok részére 2500 forint összegû karácsonyi segélyt állapított meg (az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott jövedelemhatárok figyelembe vételével).
Elbíráltuk a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmeket.
2011-ben havi 2000 forint összegû ösztöndí-

jat biztosítunk 19 pályázó részére.
Az eltelt kettõ hónapban felvettük a kapcsolatot
valamennyi séi szervezettel, klubbal. Támogatjuk
a faluért tenni akaró civil kezdeményezéseket.
Örültünk az SOS Ifjúsági Ház meghívásának. A
találkozón képviselõ-testületünk tagjai, a házban
szolgálatot teljesítõ pedagógusok és a fiatalok mutatkoztak be egymásnak. A fiatalok szeretnek Sében élni, készek munkájukkal is ezt bizonyítani.
A kisebbeket december 5-én meglátogatta a Séi
Mikulás, Faluházunk megtelt a nagy napra. A nagy
puttonyhoz elkelt a krampuszok segítsége.
„A kisded makkbul idõvel termõ tölgyfa lesz. Ha
jól gondozzák“ – mondta Széchenyi István. Talán
a mi fiatal fáink is termõvé válnak egyszer. A termõ tölgyfákat, a nagy titkok tudóit, az idõsebbeket
december 11-én látta vendégül önkormányzatunk.
Végezetül a Séi Telegráf új külsejére hívom fel
a figyelmet. A lapot évente legalább négy alkalommal jelentetjük meg, komolyan véve a közösség
tájékoztatását. Tervezzük, hogy érdeklõdõkbõl,
tehetséges helyi fiatalokból szerkesztõséget hozunk létre, hogy növeljük a helyi készítésû hírek,
cikkek számát.
Sörös István
Fotó: Viszked Tamás
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Húsz év a hatezerbõl

Húsz év sok vagy kevés, ez viszonyítás kérdése.
Sé hatezer éves történetében egy pötty, egy ember
életében jelentõs idõszak is lehet.
Én huszonegy éve költöztem Sébe. Húsz éve,
1990-ben még nem lepõdtünk meg, ha Pista bácsi
ökrös szekérrel ment ki a mezõre. Akkor még voltak
tehenek, lovak, birkák stb. Akkor még kézzel harangoztak a templomban. Csak egy-két dolog,
hogy érzékeltessem azért, most más idõk járnak. Nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb,

ezt döntse el mindenki saját maga.
Húsz évvel ezelõtt falunkban választások voltak.
Nagy izgalmi állapotban volt az ország, tele optimizmussal, várakozással. A mi falunk is. 90-et írunk,
ebben az évben fontos dolog történt a település
életében. Az önállóságot, a szabadságot választotta. A szabadság talán a legfontosabb a világon. Az
események élére Janzsó László állt. Régi és új lakosokat agitált, hogy vegyenek részt az új, önálló képviselõtestületben. Õ maga polgármesterjelöltként
indult és nyert. A következõ lépés már az önállóság
megteremtésének gyakorlati levezénylése volt,
amelyben a már új, elsõ szabadon választott polgármestert, a jegyzõasszony, Wiktoráné Németh
Klára és a képviselõk segítették. És megkezdõdött a
munka. Húsz év sok idõ és egy ekkora idõintervallumba sok minden belefér, jó és rossz döntések egyaránt. A tények, hogy a hivatal felállt és lehetõség lett
helyben intézni akár az útlevél meghosszabbítását,
akár az építési ügyeket. A postahivatal megnyitása is
megtörtént. A világ felgyorsult. Csatornahálózat és
utak épültek. A villanyvilágítást korszerûsítették, a
gáz eljutott mindenkihez és a kábeltv, internet is ott
lehet minden háznál. Csak néhány dolog, amit szinte
egy idõben kellett megvalósítani. Talán kiderült,

hogy az önállóság huszadik évfordulóján szeretném
megemelni a kalapom a volt polgármesterünk elõtt.
Valamikor, talán még húsz évvel ezelõtt is természetes volt, hogy egy brigádban vagy egy irodában
tisztelegtek a nyugdíjba vonuló elõtt, érdemeit és a
kellemes pillanatokat felemlegetve.
Fenntartom a jogot, hogy egyike, az elsõ, de talán
nem az utolsó legyek azoknak, akik ezt megteszik.
Hisz talán a faluban kevesen vannak, akik Õt nálam
többet kritizálták volna. Így azt gondolom, elfogultsággal senki nem vádolhat. Húsz évig folyamatosan
egy település élén állni önmagában is tiszteletet
parancsoló, fõleg ilyen gyorsan változó világban,
amilyen a miénk. A „mi lett volna ha“ kérdése értelmetlen, mert Õ volt végig a polgármester, és ahogyan tudjuk, kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet
belelépni.
A következõ hatezer év polgármestereinek azonban fel van adva a lecke. A külsõ szemlélõ azt láthatja, a volt vezetõ a falut rendben átadta a következõ
generációnak. Hát tessék élni a lehetõséggel, legyen
szép és tartalmas a mi falunk következõ húsz éve!

Konti Zoltán
Fotó: Dr. Káldy Zoltán

Mozgalmas évet zár az ÖrökSÉgünk Alapítvány
10 éves jubileumát ünnepelte az alapítvány és az
eddigi tevékenységrõl egy kiadványt juttattunk el
minden családhoz. Ez idõ alatt 60 szponzor segítette munkánkat, akiknek február 27-én egy ünnepi
rendezvény keretében mondtunk köszönetet.
Az elõzõ évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeget – 200.000,- Ft-ot – a templom
felújítására és a templomtér kialakítására utaltuk át.
Mint minden évben, idén is virágokat ültettünk a
Szabadság utcai patakhídra, a buszmegálló melletti
fadézsákba pedig örökzöldeket raktunk. Április 3án a Faluházban már másodszor rendeztünk sikeres
húsvétváró kézmûves foglalkozást. Az 1000 éves
Vas Megye tiszteletére egy jubileumi pályázat indult
„1000 perc a településért“ címmel, melyre alapítványunk március 4-én pályázott. Két feladatot vállaltunk. Egyrészt vállaltuk a faluban fellelhetõ helytörténeti értékû tárgyak felkutatását, fotó-dokumentációval jegyzékbe vettük a népi kismesterségek eszközeit, a paraszti gazdálkodás és a falusi élet tárgyi
emlékeit. Ezt a munkát még folytatjuk. Másrészt vállaltuk, hogy a pünkösdölés hagyományát újjáélesztjük, amely 19 évvel ezelõtt még élõ hagyomány volt
a faluban.
Nagy sikerrel zajlott a pünkösdi királyné járás,
amiért valamennyi közremûködõnek ezúton is köszönet jár. A 30 kislány betanítását Dávid Ferencné
végezte, minden csoporthoz kísérõt állítottunk és
minden házba becsengetve járták végig a pünkösdölõk a falut. Nagyon szépen mutattak az Ungaresca-tól kölcsönzött ruhák és lelkes közremûködést
éreztünk a családok részérõl is. A pünkösdi köszöntõ után a Balikó cukrászattól kapott tortákkal és
süteményekkel kínáltuk a közremûködõket és kísé-

rõiket. Elhatároztuk, hogy jövõre újra megszervezzük a pünkösdölést és megvásároltunk 40 ruhára
való anyagot, melyeket magunk készítünk el. A kezdeményezés folytatására még nagyobb kedvet kívántunk kelteni azzal, hogy a pünkösdölõk, rokonaik, valamint barátaik részére szeptember 25-én
meghívtuk a Mesebolt Bábszínházat, amely bemutatta Az égigérõ fa címû mesejátékot.
Az „1000 perc a településért“ mozgalomban vállalt két feladatot így teljesítette az alapítvány, beszámolót is készítettünk a Megyei Önkormányzatnak a
helyi önkormányzat kísérõ levelével és CD-vel
együtt. Augusztus 20-án a Vasi Múzeumfaluban
tartott megyei ünnepségen Janzsó László polgármester úr vehette át az oklevelet az elvégzett munkáért.
A Sey család találkozója is lezajlott június 20-án,
ez alkalomból a család tagjai 90 ezer forintot adományoztak az alapítványnak.
Pezenhófer Györgyné és munkatársai az OTP
Király utcai fiókjában társadalmi munkára szánták el
magukat. Az õ javaslatára Sébe jöttek általuk már
megvásárolt árvácskákat hozva. A Szünöse-patak
hídján lévõ ládákba és az autóbusz várónál álló dézsákba ültették el ezeket a virágokat. Alapítványunk
segítségével a patakban feltorlódott uszadék fáktól
és ágaktól is megtisztítottuk a medret, lehetõvé téve
a patak akadálytalan folyását. A játszótéri homokozót is rendbe tették. Úgy Sörös István polgármester
úr, mint mi köszönetet mondtunk nekik szóban és
levélben is. Kedves meglepetés volt, hogy a falubeliek is értékelték a virágosítást és valaki tökökkel is
dekorálta a hidat. Így ér célt egy civil szervezet szándéka, hogy mindig újak kapcsolódnak be a falu szépí-

tésébe és értékeinek õrzésébe. Utolsó rendezvényünk ebben az évben az Adventi koncert és a Betlehem-állítás. November 27-én 18 órakor a Capito
Gitárklub adott koncertet, melyet szeretetvendégséggel zártunk.
Az alapítvány régi vágya, hogy Sé hõsi halottainak
méltó emléket állítson, ezért megbíztuk Kiss Tibor
sírkõkészítõ vállalkozót, hogy egy gránit obeliszket
csiszoljon fel és vésse rá az I. és II. világháborúban
elhunytak nevét. Ez az obeliszk a templom építéséhez egykor területet adományozó néhai Németh
István régi sírköve, melyet kegyeletbõl évek óta raktárban õriztünk erre a célra. Így tisztességgel megõrizzük a telekadományozó emlékét is, nevét rajta
hagyva az obeliszk egyik oldalán. Az emlékmû még
idén elkészül, de avatására csak 2011 májusában a
Hõsök Napján fog sor kerülni.
Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik
tevékenységünket bármilyen formában az év során
támogatták.

Poór Sarolta és Horváth Balázsné
Fotó: Horváth Balázs
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Megmozdult a falu
Mindannyian tudjuk, mi történt októberben Kolontáron és a környezõ településeken. A vörös iszap
katasztrófa a séi otthonokban is beszédtéma volt. –
De mit tehetünk mi? Ezt a kérdést sokan feltették
magukban. Lássuk válaszainkat!
Horváth László önkormányzati képviselõ közbenjárásával öt séi fiatal indult el még a katasztrófa másnapján, hogy a helyszínen segédkezzenek a mentésben. A séi fiúk szombaton is leutaztak, mert látták,
hogy szükség van a segítõ kézre. Husz Gergely,
Fichtacher András, Kutai András, Solymosi Miklós és
Süle József! Köszönjük! Konti Zoltán felhívást tett
közzé a boltban, postán a támogatásra. Október 6án, szerdán reggel nyolckor közölte a polgármesteri
hivatalban, hogy 11 órakor indul Devecserre. Önkormányzatunk is az ügy mellé állt. A megválasztott
képviselõk felhatalmazást adtak arra, hogy 50 ezer
forint értékben gyorssegélyt vigyünk a katasztrófa
helyszínére. Három óra alatt közel 100 ezer forintot
adakoztak Sé lakói. Az összeg nagy részét Nagy
Zoltán képviselõ gyûjtötte össze. A pénzen tartós
élelmiszert, vizet vásároltunk. 13 órakor már Devecserben voltunk két autónyi segéllyel. Bíró János és

Átláthatatlan füstben
fuldoklik Sé!

Konti Zoltán vállalták a szállítást. A jószolgálati akcióról Pezenhófer György képviselõ mûsorában hallhattunk a Rádió Szombathely hullámhosszán. A helyszínen szörnyû kép fogadott bennünket. A mindent
betöltõ vörös sár, a megrongálódott házak látványa,
a csípõs szag újabb kérdést vetett fel: hogyan lehet
majd itt élni? Segítségbõl soha nem lehet elég!
Október 9-én, szombaton további gyûjtést szervezett önkormányzatunk. A Faluházban a polgármesteri hivatal dolgozói, volt képviselõk, valamint az
Egyházmegyei Karitász helyi tagjai fogadták az
adományokat. Megmozdult a falu!
Az élelmiszereket, tisztítószereket az Egyházmegyei Karitász szombathelyi irodájába, a ruhákat, takaróakat, ágynemûket pedig a Magyar Vöröskereszt
szombathelyi szervezetéhez juttattuk el. A szállításban Máté Lászlóné ajánlotta fel segítségét.
Az összegyûlt 265 ezer forintot a kolontári polgármester által megadott 11748090-1542729806540009 adományszámra fizettük be.
Köszönjük, Sé!

Sörös István

Segítettünk a bajban
Az Atlantisz Tûzvédelem, a Gejzír italbolt és a séi
önkormányzat támogatásával kétszer is el tudtunk
menni segíteni és adományokat eljuttatni a vörösiszap katasztrófa helyszínére. Október 5-én, kedden a történések másnapján sajnos csak estére sikerült odaérkeznünk Kolontárra és Devecserre, így
keveset tudtunk segédkezni, de az adományokat
átadtuk, aminek nagyon örültek a helyiek.
Mivel láttuk, hogy a helyzet tragikus, úgy döntöttünk, hogy szombaton is útnak indulunk, mert a
kétkezi munkára nagy szükség volt. Péntek este
Horváth László képviselõt megkértük, hogy keresse
fel a devecseri önkormányzatot, hogy lenne-e szükség ilyenfajta segítségre. A hívást köszönték és tudatták, hogy szívesen fogadnak mindent. Szombat
reggel, október 9-én 7 órakor az Atlantisz Tûzvédelem által felajánlott tisztító és fertõtlenítõ szerekkel
útnak indultunk Devecserre. Érkezésünkkor nagy
káoszt tapasztaltunk, mivel tovább repedt a tározó
fala. Az adományok átadása után továbbmentünk a
megadott címre, ahol védõruhát és egyéb felszerelést kaptunk és eligazítást, hol tudnánk segíteni a
bajba jutottakon. Két családnál jártunk, velük együtt
takarítottunk. A helyiek elmondása szerint bizonytalanságban és félelemben élnek, mivel tartanak a további gátszakadástól. Az ott lakók, akik még ott maradtak, nem szívesen élnének falujukban, mert házuk lakhatatlanná vált és a levegõ szennyezettsége
is határértéken felüli. Ezt mi is megtapasztaltuk, szinte mindenhol csak védõmaszkot viselõ embereket
láttunk.
Rajtunk kívül persze még sok önkéntes vett részt
a takarításban. Észrevételeink szerint a katasztrófa
TÁRSALGÁS OLASZ NYELVEN SÉBEN
TEL.: +36 30/2868 925

által sújtott területhez képest az önkéntesek és az
állami szervek létszáma kevésnek tûnt. Ott létünk
során láttuk, hogy sem az ott lakók, sem az önkéntesek, sem az állami segítõk nem szenvedtek hiányt
ételben és italban. Aki ide eljutott, láthatta, hogy a
bajban mekkora az összefogás az emberek között.
Akiknek az adományát eljuttattuk, ezúton is szeretnénk megköszönni: Atlantisz Tûzvédelem, Fekete
Ferencné, Gejzír italbolt, Horváth család, Fichtacher
család, Pintér család, Husz és Süle család.
Egy biztos, aminek örülünk, hogy két ottani család
és jó pár önkéntes megtudta, hol van Sé, és innen
is számíthattak, számíthatnak segítségnyújtásra.

Husz Gergely, Fichtacher András,
Kutai András és Süle József Richárd

Illegális is lehet
a lombégetés!
Alpokaljai tiszta levegõnk igazi kincs, érték,
õrizzük meg tisztaságát! Máshol a szmog miatt
még az autóforgalmat is korlátozzák, nálunk csak
a megfelelõ zöldhulladék kezelésre kellene figyelni, hiszen azért falu a Falu, hogy figyeljünk egymásra, biztosítsuk szomszédaink és magunk számára az egyébként adott egészséges és nyugalmas életteret. Orvosként fel kell hívjam a figyelmüket, hogy a füst rendkívül egészségkárosító,
pláne ha a lomb közé vagy a kazánba mûanyag is
kerül, rákkeltõ mérges gázok szabadulnak fel. Ki
akarná, hogy gyermekeink a jövõ légúti betegeivé
váljanak itt az Alpokalján?! Ami az alternatívákat
illeti: a legkézenfekvõbb a komposztálás vagy a
szemeteszsákban történõ elszállítás. A közhiedelemmel ellentétben a növényi kórokozók a komposztálás során elpusztulnak.
Kedves séi lakosok, ha ennek ellenére is az
égetést választanák, a séi Önkormányzat hetente
egy napot jelöl meg a jövõben a PÉNTEKET, de
csak akkor, ha az idõjárás erre alkalmas és a lomb
száraz. Minden más tevékenység ezentúl pénzbüntetést vonhat maga után az egészség, a környezet és saját magunk védelmében!!!

Szerb János dr.
fõorvos, önkormányzati képviselõ
MOZGÁSJAVÍTÓ ZENÉS TORNA!
HÖLGYEKET VÁRUNK MOZGÁSJAVÍTÓ
ZENÉS TORNÁRA CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
9.00 ÓRÁRA A FALUHÁZBA. HA ÉRDEKLI ÖNT, JÖJJÖN EL ÉS PRÓBÁLJA KI!
A RÉSZVÉTEL INGYENES.
Gál Lászlóné testnevelõ tanár

2010-ben, Aranykörben!
A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben
is minden hónap elsõ szerdáján a Faluházban találkoztunk. Ilyenkor megbeszéltük épp aktuális ügyesbajos dolgainkat, gondjainkat, idézgettünk a falu
régmúltjának színes eseményeibõl, megterveztük
rendezvényeinket és szerepvállalásunkat a falu rendezvényein.
Januárban „bankettel“ kezdtük az évet, hagyományosan így együtt tartjuk klubtagjaink név- és
születésnapi ünnepségét. Erre az alkalomra több
éve már meghívjuk a szomszédos oladi nyugdíjas
klub tagjait is. A zenés-táncos vidám esten sok érdekes történet is felelevenítésre került a régebbi SéOlad kapcsolatból. Az oladi klub márciusban viszonozta a meghívást és így 10 klubtagunk részt vett

a Somogyi vendéglõben tartott rendezvényen. A
szerdai összejövetelek egyikén az egészségmegõrzésrõl hallgattunk termékbemutatóval egybekötött
tájékoztatót. Áprilisban Tóth János fõhadnagy filmvetítéssel illusztrált elõadást tartott a ránk leginkább
veszélyt jelentõ bûnözési technikákról és azok
megelõzésérõl. A kiskorpádi falunapra ellátogató
séi küldöttségben klubtagjaink is részt vettek. A mi
falunapunkra süteményeket készítettünk és aktívan
közremûködtünk a vendéglátásban.
Decemberi összejövetelünkön megbeszéltük a
klub 20 éves fennállásának megünneplését, amit
január 8-án tervezünk megrendezni 17.00 órai
kezdettel.
Fekete Ernõné
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Egy kis nosztalgiázás
Gyakran visszamegyek egy kicsit az idõben, és
gyermekkorom szép emlékei jutnak eszembe, hogy
milyen egyszerû és szép volt az élet akkoriban.
Emlékszem, édesanyám nagyon sokáig otthon sütötte a kenyeret az udvaron álló kemencében. Alig
vártuk, hogy megsüljön a langalló, ami azt jelezte,
hogy lehet a kenyeret is sütni, mert elég meleg a sütõ. A kenyérnek mindig nagy tisztelete volt nálunk,
amikor megszegtük, mindig keresztet vetettünk rá,
– amit a mai napig így teszek. Kenyeret soha nem
dobtunk a szemétbe, mindig az állatoknak adtuk,
hogy ne vesszen kárba. De más funkciója is volt a
kemencének. A nyár végén gyümölcsöket aszaltunk,
télen a sonkákat füstölte az édesapám, nemcsak a
miénket, hanem az utca lakóiét is. Most már kihasználatlanul árván áll az udvarunkon…
A szombat menetrendszerûen mindenkinél a
nagytakarítás napja volt. Ha tiszta volt a lakás belül,
akkor következett az udvar, és legvégén az utca.
Nagyon megszólták azt, aki elõtt a járda és az út
szemetes volt. Vasárnap a pihenés napja volt, amikor
hangos munkát nem végzett senki, függetlenül attól,
hogy vallásos volt-e vagy sem. „Az Úr napját szenteld meg!“ – fontos a mai ember számára is, mivel
a hat nap is rengeteg energiát követel, és a szervezetünknek pihenés is kell. A szüleim házában mindig
meleg szeretet fogadta a betérõ vendégeket, az utcai lakói úgy éltek egymás mellett, mint egy nagy
család. Ha valakinél munka volt: aratás, építkezés,
kérés nélkül mentek egymásnak segíteni. Régen sok
alkalom volt arra, hogy összejöjjenek az utcabeliek.
Nyáron általában nálunk voltak a nagy lekvár-fõzések. Az udvaron állt a katlan, amiben rotyogott a
barack- vagy a szilvalekvár. A megtelt üvegeket
szépen elosztották, és õszre tele lett az éléskamra
mindenféle finomsággal.
Õsszel kukoricát fosztottak, olyankor összegyûltek esténként a jó barátok, fosztották a kukoricát,

forralt bort, teát iszogattak, énekelgettek és az élményeiket osztották meg egymással. Mi gyerekek a
csuhéból készített babákkal játszottunk. Sok idõt
vett igénybe a kukorica morzsolása is, általában 10en 20-an voltunk, és addig dolgoztunk, amíg az
összes el nem fogyott. Télen tollat is fosztottak az
asszonyok. Megtanultam a kalácskenõ készítését,
így a nagyobb tollakból mindenkinek készítettünk,
jó szolgálatot tett a konyhában. Gyakran összejöttek nálunk a szomszédok egy kis gesztenyézésre,
amit vagy megsütöttünk vagy megfõztünk. A férfiak
kártyáztak vagy malmoztak. Édesapám nagyon kedvelte ezt a játékot. Nagy sikere volt a „Ki nevet a végén?“ társasjátéknak. Órákig eljátszottak a felnõttek.
Nagyon szerettük az úritököt is, amit a fatüzelésû
sütõben sütöttünk meg. Karácsonyra készülõdve az
asszonyok szaloncukrot fõztek. Egész évben gyûjtögettük a szép sztaniolpapírt, mert akkor még nem
lehetett vásárolni. Gyönyörû szép szaloncukrot készítettek. Az íze, mint a vajkaramellának, szinte még
mindig a számba érzem. Így teltek a mi kis otthonunkban az esték. Tévét nem nagyon néztünk,
vagyis az Esti mesét és utána mentünk aludni, hogy
kipihentek legyünk másnapra. Rengeteget dolgoztak a szüleim, de nagy nyugalom volt a házunkban,
és mindig volt idejük arra, hogy nekünk, gyerekeknek
a rendelkezésünkre álljanak, sosem mondták, hogy
nem érnek rá. Az egymás iránti tisztelet példaértékû
volt. Édesapám kalapot viselt, és ha találkozott az
utcában valakivel, mindig megemelte a kalapját, és
szinte meghajolt, úgy köszöntötte falubelijét.
Mindig szívesen gondolok a gyermekkoromra.
Nagy szeretetben, békességben és nyugalomban
éltünk. Sokat változott a világ, de az egymásra való
odafigyelés, a másik ember tisztelete, szeretete nem
szabad, hogy változzon!

Viszkedné Gyürüs Mária

Manó móka
Énekes – mondókás ölbeli játékklub minden
szombaton 10.00 órakor a Faluházban 3 hónapos kortól 3 éves korig anyával, apával együtt.
A játékos félóra keretében mondókákkal, kiszámolókkal, népdalokkal varázsoljuk el a manókat
egy zenés világba, ahol megismerkedhetnek a ritmusokkal, mindeközben fejlesztjük a mentális képességeiket, segítjük szociális beilleszkedésüket a
világba, ami körülveszi õket, minket.
A foglalkozások célja, hogy a szülõk az otthoni
móka és dalolás repertoárját bõvíthessék.
A Manó mókán csak népi eredetû ölbeli játékok,
népdalok, népi gyermekdalok hangzanak el, némi
hangszerjátékkal és énekszóval színesítve. Ezek
között kalandozunk, s ez illeszkedik Kodály Zoltán
elveihez és Forrai Katalin útmutatásaihoz. Az ölbeli játékokat itt úgy játsszuk, ahogy azt régen nagymamáink, kellõ idõt, ismétlést szánunk a játékoknak, igazodva az életkori sajátosságokhoz.
Nem használunk tárgyi eszközöket és gépzenét,
nincs hangszerosztás sem, helyette több idõ jut a

A Mosoly Klub
hírei
A nyár végén megalakult Mosoly Klub havi rendszeres összejövetelének idõpontja közös megegyezés
alapján minden hónap elsõ hétfõje, a Faluház emeletén található Civil szervezetek helyiségében. Jelenleg 17 fõt számlálunk. Bíró Jánosné, Ildi, a klub
vezetõje október 25-i összejövetelünkön az egybegyûltek üdvözlése után bejelentette, miszerint a régi
tagok közös megegyezéssel megszavazták, hogy
5000 Ft-ot juttassunk a „vörösiszap“ károsultak
megsegítésére. Az oladi nyugdíjasok meghívására
részt vettünk a Somogyi vendéglõben október 14én tartott zenés-táncos összejövetelen. Ízletes vacsorát kaptunk, jókat beszélgettünk, s nem utolsósorban a fergeteges zenére hatalmasat táncoltunk.
A tagok még a klub alakulásakor elhatározták, hogy
Nosztalgia bált szerveznek a falu lakói számára a
Faluházban. A bál célja, a klub alakulásáról tájékoztatni a lakókat, tartalmas szórakozási lehetõséget
nyújtani, új ismeretségeket kötni, régieket feleleveníteni. A november 20-ra szóló meghívók szorgos
kezek által minden séi postaládába bekerültek,
valamint a www.9789.hu weboldalon is olvashattak
róla. Mi, klubtagok már hetek óta szervezkedtünk,
szétosztottuk a bál körüli teendõket, gyûjtöttük a
tombolatárgyakat. Szombaton délelõtt a büféhez
valókat szereztük be, délután a felajánlott tombolatárgyakat csomagoltuk, a Faluházat rendeztük, hogy
illõ módon fogadhassuk a vendégeket. Mire elérkezett a 7 óra, rendesen lázban égett mindegyikünk.
Lassan gyûltek a vendégek, 8 órakor Bíró Jánosné,
a klub vezetõje köszöntötte az egybegyûlteket,
majd kezdetét vette a mulatság. Kánya László kitett
magáért, fáradhatatlanul húzta a talpalávalót, ha
kértük, kívánságra is. Aki elfáradt a táncban, leülhetett az olcsó, de színvonalas büfében vásárolt
zsíroskenyere és itala mellé egy jót beszélgetni. 10
órakor kezdõdött a mûsor. A Khadar Hastánc és a
Habibi Orient Csoport duója adott látványos showt, egynémely férfi vendég látványos tetszésnyilvánítása közepette. Talán sokan még nem tudják: a
Khadar Hastánc név alatt Sé lakója, s egyben
klubunk tagja, Matecsik Mercédesz rejtõzik. 11 óra
tájban tombolát sorsoltunk. A felajánlott tárgyak
mennyiségének köszönhetõen majdnem mindenki
nyert valamit. Éjfél után 1 óra körül fejezõdött be a
mulatság sok-sok utolsó számmal. Reméljük, hogy
a ki eljött, jól érezte magát.

Stalzerné Kulcsár Lilla és Bolla Norbertné
személyes játékra és így több ölbeli játékot tudnak
megtanulni az anyukák. A mondókák, énekek nyomán nemcsak zenei anyanyelvüket tudják elsajátítani; ezek észrevétlenül fejlesztik anyanyelvi képességeiket, szókincsüket, hallásukat, kifejezõkészségüket, bõvítik ismereteiket a világról és kihat mozgásfejlõdésükre is.
CSAK játszunk, énekelünk, felelevenítünk, továbbadunk, örökítünk!

Lékai Péterné óvodapedagógus
Fotó: Magyarné Várallai Lívia

Gyermek edzések Sében! Amit az edzések nyújtanak: sok-sok játék, ritmusérzék fejlesztése, vidámság, tréfa, játékosság, sokoldalú képességfejlesztés,
jó közösség. A késõbbiek során: fellépések, szereplések. Az edzések helyszíne: Faluház! Az edzések
idõpontja: hétfõ 18.00 óra. Figyelem! A felnõttek
számára is van mozgási lehetõség, hogy egy vidám
óra keretében kiszakadjanak a hétköznapokból!
Hétfõn és csütörtökön este 19 órakor aerobikóra!

Szigethy Mónika edzõ
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Baranta edzések a Faluházban
Mi is az a Baranta? A Baranta Magyarország legdinamikusabban fejlõdõ harcmûvészeti irányzata,
nem más, mint a hagyományos magyar harcmûvészet, amely a magyar harci testkultúra megmaradt
és megõrzött elemeinek rendszerbe foglalását és
továbbfejlesztését tûzte ki célul. A Baranta nem egy
vagy több mester alkotása, hanem a magyar nép,
mint kultúrkör összegzett tudásanyagának tükrözõdése a sajátos harci testkultúrában, tehát igazából ez
egy életforma, életfelfogás, ami egy egységes tudásanyagot – a magyar népi tudásanyagot – eleveníti
meg. Egy barantázónak sokrétû tudásanyagot kell
elsajátítania, a harci tudás mellett meg kell tanulnia
magyarul élni, gondolkodni, tudnia kell énekelni,

táncolni, és dolgozni, ismernie kell a hagyományokat.
A Baranta szövetség – melynek jelképe a rakamazi Turulmadár – 1997-es megalakulása óta megtöbbszörözte a létszámát és ország- és Európa
szerte ismertté, és elismertté vált. Jelenleg Magyarországon kívül a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken mûködnek Baranta csapatok. A Baranta szó
jelentése: fegyveres vetélkedés, megmérettetés,
harcra, hadjáratra való felkészülés, törvényesen
alkalmazható erõszak, ill. az erõszak alkalmazása.
A szombathelyi Fekete Bég Baranta Csapat 4 éve
alakult, Szombathelyen és környékén tevékenykedik.
Vas megyében több helyen láthatták már az érdek-

Gyermekkorom emlékei
A tél beálltával jöttek az esti elfoglaltságot kitevõ
események. Ilyenek voltak, a tollfosztás, kukoricamorzsolás stb. Itt csak az asszonyok, lányok és
gyerekek vettek részt. Mi nagyon élveztük, mert
mindig sütöttek valami finomat, és finom teákat
ittunk. A férfiak ezen idõ alatt elmentek a kocsmába
és egy-egy ital elfogyasztása mellett megbeszélték
az aznapi eseményeket, valamint a jövendõ teendõit.
Televízió a faluban csak néhány családnak volt,
esténként összegyûltek a szomszédok és megnézték a híradót, valamint az utána következõ mûsort.
Amíg nem volt TV, addig diafilmeket vetítettünk,
az öregek majdnem jobban élvezték, mint a gyerekek.
Külön élmény volt a kenyérsütés. Én a húgommal mindig mentem a Kiss Irén nénihez, már kora
reggel. Néztük, hogyan dagasztja a kenyeret, és
szaggatja ki. A kemencébõl kiáradó kenyér illata
még a mai napig is az orromban van. Azóta sem
ettem olyan finom langallót, melyet nekünk sütött.
A disznóölés szintén a legszebb emlékeim közé
tartozik. Hajnalban keltünk, csikorgó hidegben.
Miután a férfiak megitták az ilyenkor szokásos böllérpálinkát, kezdõdött a disznó kiterelése a hidasból, majd a disznó lefogása és ledöfése. Ez egy
200-250 kilós disznónál elég kemény munka volt.
A böllér mellett ott volt édesanyám, aki egy edényben fogta fel a kiömlõ vért, ami majd a véres-hurkához kell. Állandóan kevergetni kellett a vért,
hogy meg ne alvadjon. A böllér a hagyományoknak megfelelõen ivott egy pohárral a vérbõl. Nekem a disznó farkát kellett fogni, hogy el ne szaladjon.
Következett a disznó pörzsölése, szalmával,
vagy akinek volt fatüzelésû pörzsölõje, akkor azzal.
A pörzsölés után a Kovács Gyula bácsi (õ volt a
böllér) odahívott, és mondta, hogy nyújtsam az
ujjamat. Én odanyújtottam, Õ pedig ráhúzta az
ujjamra a disznó forrón lecsavart körmét. Pörzsölés után nagyon finom csemege volt a bürke.
Mindenki kapott egy darabot. A pörzsölés végeztével a disznót felhúzták a rendfára, ahol bárddal
kettéhasították. A belsõségeket, beleket egy nagy
edénybe felfogták. Kezdõdött a feldolgozás, sonkák, szalonnák kikerekítése stb. Reggelire

resztelt máj volt, sok hagymával.
Az asszonyok a reggeli után pucolták a beleket,
gyomrot, hólyagokat a hurkához, disznósajthoz.
A férfiak aprították a szalonnát a zsírsütéshez.
Közben készült az ebéd is. Húsleves, valamint sültborda volt az ebéd. Délután és este készült a hurka, kolbász, disznósajt, valamint az oldalas lesütése. Mivel abban az idõben nem volt még hûtõszekrény, mindent lesütöttek vindölbe, vagy füstöltek. Nagy kondérban fõzték a hurkát, disznósajtot, kövesztették a tokaszalonnát. Este sütötték ki
a délelõtt összevágott zsírszalonnát, melynek zsírját vindölökbe öntötték, a maradék pedig a tepertõ
lett. A sertésbordát kisütötték és rétegesen vindölbe rakták, majd teleöntötték zsírral, hogy ne
kapjon levegõt. Késõbb csak kivettek belõle egy
adagra valót és átsütötték. Ilyen finom ízû oldalast
csak akkor ettem, ha valahol így készítették el.
Vacsorára disznótoros káposzta volt. A vacsora után mindenki kapott kóstolót, aki ott volt, de a
kóstolóosztás még napokig eltartott, fõleg akkor,
mikor a füstölés befejezõdött.
December elejétõl kezdõdtek a különbözõ népi
szokások, korbácsolás, lucázás, betlehemezés. Mi
kicsik, fõleg a lucázásban és betlehemezésben vettünk részt. Tanultuk a különbözõ mondókákat:
„ Luca, Luca kitty-kotty,
Tojjanak a tiktyok, lúdjok
Fejszéjek, furajok élesek legyenek…….“
Karácsonykor nekünk a jézuskavárás mindig a
Kiss Irén néninél volt. Már kora délután elvittek a
szüleink hozzá. Nála már akkor megjött a Jézuska.
Estefele jöttek értünk, hogy gyertek haza gyorsan,
mert valami fényeket láttak az ablakon át a szobából.
Mi meg kis naívak futottunk haza, hogy megjött
a Jézuska, és minél elõbb lássuk a sok ajándékot.
Hát ennyit szerettem volna elmesélni a gyerekkoromról, lehet, hogy sok mindent kihagytam, de
ha majd valami eszembe jut, akkor legközelebb
elmesélem.

Katona Károly
(A szerzõ családja valamikor Sében élt. A nagypapa volt sokáig a séi tûzoltóparancsnok. A szerk.)

lõdõk bemutatóinkat különbözõ hagyományõrzõ
rendezvényeken, valamint falunapokon. Edzéseink
bárki által látogathatók, mindenkit szívesen látunk
kortól, nemtõl függetlenül minden pénteken a séi
faluházban 15.00 órától.
Amennyiben felkeltette az érdeklõdését a Baranta, további információk találhatók a
www.baranta.net, valamint a
www.fbegbaranta.atw.hu oldalakon.

Tulok István

www.9789.hu
a színfalak mögött

Manapság az internetes technológiákat körülbelül
4 milliárdan használják világszerte személyes, illetve
üzleti célokra, például információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra,
szórakozásra vagy éppen tájékozódásra. Az internetes közösségi portálok erõsödõsével szinte törvényszerûvé vált, hogy kis falunk is belépjen a multimédia eme világába.
Kezdetben az ötlet egyszerû volt: legyen egy
weblap, amelyen Sé történetét találja meg a látogató,
olvashat az aktualitásokról, fényképeket nézhet a
múltból, egyszóval mindent, ami valamilyen formában kötõdik kis falunkhoz.
2007-ben el is indítottuk a 9789.hu elõdjének
számító www.seamifalunk.hu-t. Kezdetben a weblap
elgondolásához igazodtunk. Késõbb változtatnunk
kellett a tematikán, mivel egyre több anyag halmozódott fel, illetve a technika is rohamosan fejlõdött, ezért
egy portált készítettünk Sé számára. Természetesen,
ez ingyenes tárhely szolgáltatónál nem volt lehetséges, mivel erõsen korlátok közé voltunk szorítva.
Ezért segítséget kértünk az önkormányzattól. A képviselõ-testület megszavazta a honlap támogatását és
új távlatok nyíltak meg elõttünk. Az új portált két hét
alatt üzemeltük be a tartalommal együtt kisebb-nagyobb hibákkal, amik gyorsan javításra kerültek. Az
oldal immáron egy közösségi oldal szerepét is betölthette. Videoklipeket készítettünk és rajtunk keresztül
tájékozódhatott Vas-megye lakossága például a
Bamako versenyrõl. A Demizson Klub elindulása is a
9789.hu támogatásával indult, így próbáltunk jobban
összehozni az embereket, faluközösséget kialakítani.
Az új oldal jelen pillanatban 136 ezer oldal letöltést
mondhat a magáénak 212 regisztrált felhasználóval.
Ez Sé háztartásainak majdnem a fele. Próbáltunk ennek alapján felhasználóbarát felületet készíteni, hogy
mindenki jól eligazodjon az oldalon. Minden évszak,
illetve minden különleges esemény alkalmával az oldal
új kinézettel várja a látogatókat. Természetesen vannak olyan funkcióink is, amelyek kihasználatlanok.
Külön kiemelném az ingyenes hirdetési rendszert
illetve a fórumot. Mivel a honlap a falué, ezúton szeretnénk másokat is bevonni az oldal szerkesztésébe.
Hogy mi kell hozzá? – Csak egy kis lelkesedés! Felsõ
és alsó korhatár nincs! Jelentkezni az info@9789.hu
-n vagy a fórumban lehet.
Továbbá keressük a „9789.hu arcát“, fényképes
jelentkezéseket bemutatkozással a fent említett email címre várjuk.

Viszked Tamás András
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Demizson
Klub
Felkértek, hogy írjak a Demizson Klubról, mint
érintett ebben a dologban. Amint látszik, a kérést
nem utasítottam vissza. Valamikor réges-régen
már mûködött hasonló jellegû találkozó, melyet
Séi Baráti Körnek hívtak. Azóta eltelt jó néhány év,
és közben a falunk majdnem háromszorosára duzzadt. Problémának éreztem, hogy az egy térben
élõ emberek nem ismerik egymást, kevés az információjuk a mindnyájunkat érintõ eseményekrõl és
hiába a sokasodás, mintha egyre többen befelé fordulnának.
Attól még, hogy én úri jó dolgomban ilyeneken
problémáztam, még nem született volna meg a
Demizson Klub. Valójában a klub elindítója
Schäffer Erzsébet, a több, különbözõ díjjal kitüntetett újságíró, a Nõk Lapja fõmunkatársa volt. Az
Õ írásai, majd a vele való személyes találkozás nagy
hatással volt rám. Az írónõ elõadásainak egyik fõ
gondolata, hogy nem kell félni, fontosak az együttlétek, az egymásra figyelés és az életnek nemcsak
rossz oldalai vannak, sõt az élet maga a csoda.
Na, ha ez a törékeny asszony, mondja nekem,
a macsónak, a magabiztosnak, a nagyképûnek,
hogy ne félj, akkor gondoltam, elkezdek nem fél-

ni. Mondogattam is magamnak, „ne félj nemecsek,
ne félj nemecsek“ és 2009 decemberében a Séi
Telegráfban meghirdettem az elsõ összejövetel
idõpontját.
Persze, hogy féltem, de azt kell utólag mondanom, hogy nem volt rá okom. Lassan egy éve mûködik a klub és talán mondhatom, szívesen jön, aki
jön. Én az elején még ezeregy estében gondolkodtam, de ma már, ezerrel is beérném. Ez elég
idõ lenne arra, hogy legalább egyszer, minden séi
lakos eljönne hozzánk. Bemutatkozna a többi
falunkbelinek, elmondaná ki õ és jelenlétével megtisztelné a rá kíváncsiakat.
Ez a civil kezdeményezés nem akar egyebet,
mint minden erõlködés nélkül megváltani a világot.
Fontosnak tartom a nyitottságot. Egy lassan mozgó
lifthez hasonlítanám ezt a találkozást, ahová minden jóakaratú ember bármikor be tud szállni, és ha
unja, ki tud lépni vagy ha akarja ismét csatlakozik.
A klub a kíváncsiságra épít és minden embert
különlegesnek tart, aki megérdemli az odafigyelést.
Kérem figyelembe venni, hogy ez nem egy kipróbált szisztéma, tele van amatõrséggel, ügyetlenséggel. Egyre több a segítõm, így a jövõben is tartalmas estéink lehetnek. De ha valaki csak eljön, és
nem csinál semmit, csak ül és figyel, már akkor hozzá tesz az egészhez, mert ha nem lenne ott, már
hiányozna a székrõl, mint az elgurult szõlõszem
is, amelyik nem kerül bele a demizsonba.
Sé, a mi falunk ugyanolyan izgalmas település
lehet, mint amilyennek Berlint vagy New York-ot

Szeresd egészségedet!
„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!“
(Bárczi Gusztáv)
Az õszi-téli hónapok különleges kihívást jelentenek az emberi szervezet számára. Az idõjárás
lehûlése, a napfény hiánya miatt fogékonyabbak
vagyunk a meghûlésekre, fertõzésekre. A legjobb
védekezés a megelõzés: életmódunkkal, gondolkodásunkkal, táplálkozásunkkal és a mozgással sokat tehetünk magunkért. Az immunrendszer megerõsítéséért és a fertõzések megelõzéséért naponta fogyaszthatunk gyógyteát, virágport, mézet (ha
nincs allergia valamelyikre). A hárs, bodza egyenlõ mennyiségû keveréke nagyon jó immunerõsítõ.
Kiegészíthetjük kamilla, menta, kakukkfû, citromfû keverékével. Ez nemcsak finom, de a már kialakult lázas állapotoknál is segít, gyógyít. Egy evõkanálnyit 2 dl vízzel leforrázunk, lefedünk, 10-15
perc múlva leszûrjük, mézzel ízesítjük. Gyerekeknek is adható 2 éves kor után, gyengébb változatban.
A nyers ételek fogyasztásával is növelhetjük
ellenálló-képességünket, egészségünket. Egész
télen rendelkezésünkre állnak: a hagyma, fokhagyma, torma, cékla, sárgarépa, zeller, kínai kel, káposzták (lila is), a csicsóka, alma, körte és a csírák.
Az alma és a zöldségek keverékébõl nyersen lere-

szelve salátákat is készíthetünk, citromlé vagy
almaecet, méz, fokhagyma, hidegen sajtolt olaj
segítségével. A nyers zöldségek, gyümölcsök tartalmazzák a szervezet számára szükséges vitamin,
ásványi anyag, nyomelem és enzim mennyiséget.
40 fok fölött fõzés-sütés során az enzimek tönkremennek, és a vitaminok jelentõs része is.
A csírák kevésbé ismertek és vannak jelen táplálkozásunkban. A csíráztatott gabona a magyar
konyhában jelen volt, elfelejtettük. A csíra salátában, joghurtban, kefírben elkeverve, szendvicsre
téve jóízû és tápláló. A csírák tartalmazzák a legtöbb enzimet természetes formában.
A vitaminos nyers ételek mellett télen a szervezet fûtésérõl is gondoskodnunk kell. Eleink õsi
alaptápláléka a gabonák voltak! Ám nem fehér
kenyér formában! A gabonák a legfõbb energiaforrásaink, sajnos mára már nem „divatosak“.
Ezeket a sokoldalú táplálékforrásokat érdemes jobban megismernünk: búza, tönkölybúza, barnarizs,
rozs, árpa, zab, köles, hajdina, kukorica, amaránt.
Kenyéren és köreten kívül lisztjüket is használhatjuk, kásaként fõzve, prószaként sütve, pelyhesített és csíráztatott formában változatos étkeink
lehetnek. Erõsítik, építik, fûtik a szervezetet, ellenállóvá tesznek a betegségekkel szemben. A meglévõ betegségnél képesek a szervezetet tisztítani,
gyógyítani.
Például a KÖLES: a szervezetet belülrõl melegíti
télen, kovatartalma a Nap melegét közvetíti. B1;
B2 vitamin, Béta-karotin, foszfor; vas; szilícium;
magnézium; kalciumtartalma kiemelkedik, ez az

tartják. Hozzánk is szinte a világ minden részérõl
költöztek emberek. Szegedrõl, Nyíregyházáról,
Miskolcról, Debrecenbõl, Tatabányáról, Ausztriából, Ausztráliából, stb. Ez garancia lehet a sokszínûségre, a kreativitásra. Arra biztatnám az újabb
lakókat is, ne várjanak éveket, legyenek minél elõbb
aktív szereplõi a történéseknek. Nem kell félni.
„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
miénk...“
Végül, még azt szeretném elmondani – leírni –,
ha már egyszer így alakult, hogy Sé falusi jellegét
nagyrészt elveszítette, azért mentsük, ami még
menthetõ és menjünk az árral szembe! Lassítsunk
egy picit, legalább egy hónapban egyszer, az utolsó pénteken!
Köszönöm a figyelmet, mindenkit várunk
szeretettel.

Konti Zoltán
Csiravásárlási lehetõség elõzetes egyeztetéssel:
Gyöngyvirág u. 6. Tel.: 20/293 2700
ellenálló-képességet fokozza. Fehérjetartalma
nagy, könnyen emészthetõ. Szépíti a bõrt, a hajat,
erõsíti a fogakat, körmöket. Nagyon jó lúgosító is,
fogyasztása alkalmas a betegeknek is, kicsi és
növésben lévõ gyerekeknek egyaránt. Csíráját is
fogyaszthatjuk.
MÁKOS VAGY DIÓS KÖLESKÁSA 4 fõre
elkészítési idõ: kb. 20 perc. 1 bögre kölest jól
átmosunk, 3-4 bögre vízzel, pici sóval feltesszük
fõzni. Mikor a sárga szemek szétnyílnak, kész van,
kevés tejet vagy tejszínt tehetünk hozzá. Csak
vízzel is fõzhetjük. Darált mákot, diót, mézet, fahéjat, esetleg mazsolát, aszalt gyümölcsöket tehetünk bele, összekeverjük. Hidegen is finom. Tápláló reggeli-vagy vacsoraétel. Jó étvágyat kívánok
hozzá!
Demeter Judit
egészségfejlesztõ-mentálhigiénikus

Anyakönyvi hírek
Halálozás: Krausler Hermann, Tóth István, Horváth István, Keresztényi Gergõ, Pehm Tiborné,
Dr. Jakab Margit, Spisák Jánosné, Tóth Istvánné
Házasság: Mályba Szilvia és Simó Károly
Róbert, Horváth Anita és Pezenhófer György
Születés: Német Zoltán, Szabadi Dávid, Dominek Lázár, Pálfi Mátyás, Szerb Dorka, Horváth
Panna, Nagy Szófia, Horváth Bianka Sára, Horváth Viola Karolina, Henc Zsóka, Kovács Jázmin
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Hajrá Sé!
Tisztelt Séi Lakosok! Szeretném tájékoztatni
Önöket labdarúgócsapataink szereplésérõl a
2010/2011. évi bajnokság õszi idényében, illetve a
csapataink életében történt változásokról.
Az elõzõ bajnoki év tavaszi szezonjáról röviden
annyi mondható el, hogy sikerült a minimális célkitûzést teljesíteni, bent maradtunk a Megyei II. osztályban. Az év végét sikeres bankettel zártuk. Nagypályás focitornát szerveztünk a felnõtt csapat, az
ifjúsági csapat, illetve a Sében focizni tudók által alakított csapatok részvételével. A végeredményben
nem történt meglepetés – pedig sokan várták –, a
tornát a felnõtt csapat nyerte. A gulyáspartival egybekötött sörözés hasonlóan jól sikerült. Jó volt látni, hogy csapataink, illetve törzsszurkolóink egy közösséget alkotnak, és mindenki jól érzi magát. Köszönet a finom vacsoráért Szakács Richárdnak, a
Charlie vendéglõ fõszakácsának, valamint az elõkészületekben nyújtott segítségért Nárai Attilának.
A csapatokról. Felnõtt csapat: A tavaszi szereplés
katasztrofálisra sikeredett, de az utolsó fordulóban
a Ják legyõzésével a minimális célt elértük, a 14.
helyen végeztünk, ami a bent maradást jelentette.
Természetesen a rossz szereplés ellenére sem ma-
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radhatott el a díjkiosztó. A csapat legjobb játékosa
a csapatkapitány, Séfer Sándor, míg a gólkirály
megosztva Szakács Norbert és Tóth Ferenc lett.
Ifjúsági csapat: A tavaszi szereplés itt is hagyott
kívánni valót maga után. A játéktudás alapján a csapatot az élmezõny végére vártuk, ennek ellenére
csak 12. lett, ami szintén csalódást keltõ. A csapat
legjobb játékosa a kapus Németh Tamás, míg gólkirálya Mersich Gyõzõ lett. Mindezek után néhány
szót az idei bajnokságról. Az önkormányzatnak köszönhetõen a nevezéshez, illetve a versenyengedélyek kiállításához szükséges anyagiak rendelkezésre
álltak. Ezúttal is folyamatosan kerestük fel a falu
lakosságát támogatás céljából, de nem jártunk sok
sikerrel, nyilván ez köszönhetõ a nem túl fényes
szereplésnek is. Természetesen vannak kivételek,
külön ki kell emelnem a Molnár Sándor ügyvezetõ
igazgató által vezetett Elektromol Kft., a Rácz István
ügyvezetõ igazgató által vezetett Vasi Full Táv Kft.,
a Horváth László által üzemeltetett Gejzír Sörözõ,
valamint Janzsó László és Beke Tibor urak anyagi
támogatását. Viszked Tamásnak köszönhetõen, készültek bérletek is, ami iránt egy-két törzsszurkolót
kivéve érdeklõdést jóformán nem tanúsított senki. A
bajnokság elején szervezett társadalmi munkának
során kifestésre került a komplett öltözõ épület, felállításra kerültek a labdafogó vasak, illetve az oldalkorlátok. A munkálatok során élmunkásaink Mándly

Sé az újkõkorban
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Tamás, Hajgató István és Nárai Gyula voltak. Folyamatban van a pályavilágítás kiépítése, remélhetõleg
hamarosan elindulnak a munkálatok. A sikeres szereplés érdekében új szakvezetõje van csapatainknak
Stieber József személyében, akit a sportban jártasoknak nem kell bemutatni. Neve jól cseng a futballberkekben, ízig-vérig profi mentalitású edzõ, de
fiatal csapatunknak ez kell, és ami fontos, hogy a
játékosok vevõk az elképzeléseire. Az õszi idénybõl
még két mérkõzés van hátra, a felnõtt csapat jelenleg a 8. helyen, míg az ifjúsági csapat a 10. helyen
áll a bajnokságban. Azt hiszem, ez az elmúlt évek
tapasztalatait figyelembe véve elismerésre méltó.
Mindkét csapat jó közösséget alkot, szerencsére
magas az edzések látogatottsága. Bízunk a sikeres
folytatásban!
A végére hagytam egy nagyon fontos dolgot.
Tudni kell, hogy a felnõtt csapat átlagéletkora
mindössze 21 év. Ezek a fiatalok 6-7 éve itt fociznak, ezért találom furcsának azt a sokszor feltett
kérdést, hogy „hány séi van a csapatban?“. Úgy gondolom, hogy õk már kiérdemelték azt, hogy séinek
tekintsük õket! Végezetül arra kérem szurkolóinkat,
hogy minél többen álljanak mellénk és úgy, ahogy
eddig is tették, szurkolásukkal segítsék Sé labdarúgócsapatát a sikeres szereplés elérésében!

Nagy Róbert csapatvezetõ
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Nyolc irányban (balról jobbra és fordítva, föntrõl lefelé és fordítva,
valamint átlósan négy irányban) keresheti a szövegbõl kiemelt szavakat
az ábrában. Húzza át a megtalált szavakat! A megmaradt betûkbõl újabb
mondatot állíthat össze. A helyes megfejtéseket a Polgármesteri
Hivatalban lehet leadni vagy beküldeni az info@se.hu címre. Határidõ:
2011. január 7. A megfejtõk közül hárman séi képeslapokat tartalmazó
asztali naptárt kapnak ajándékba.
A 6000 évvel ezelõtt a mai Sé területén létezett faluban, az újkõkor
idején földmûvesek, vadászok, halászok éltek. Kedvelt állataik a szarvasmarha, kecske, juh, sertés. A patakban bõven termett a rák. A fazeka sok edények készítésében
jeleskedtek. A csuprok,
tálak megmunkálásához
agyag, kagylóhéj, kavics,
homok, kõ, csont, fa,
fahulladék mind megtalálható volt a környéken. A
földfesték kedvelt színe
volt a vörös, fehér és a sárga. A Séi Vénusz nevû
agyagszobrocska, idol ter- szerintük akkor termett jól, ha a szobrocskák darabjait a földön a
mékenységi szertartás kel- feldarabolás után szétszórták.
– si –
léke lehetett. A búza
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A Séi Egyházközség hírei
A séi római katolikus egyházközség 12 fõbõl áll,
világi elnöke: Tóth Dezsõ. Feladata a több mint
egy évszázada épült templom mûködtetése, folyamatos karbantartása, szépítése és az ehhez szükséges anyagi javak elõteremtése.
Az utóbbi évtizedben többek között templomunk fûthetõ lett, felújításra került a torony, az
orgona, a tetõszerkezet, aminek összköltsége 8
millió forint, melyhez az Önkormányzat 1,5 millió
forinttal, az ÖrökSÉgünk Alapítvány 766 ezer forinttal járult hozzá, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Saját erõ 5 millió 734 ezer forint,
mely összeg a hívek nagylelkû adományaiból, az
egyházközségi hozzájárulásból és a perselypénzbõl tevõdik össze.
2009. évben pályázatot nyújtottunk be a templom külsõ teljes felújítására. A Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 2009. október 16-i határozata alapján a beadott pályázatot megnyertük. A
pályázat összege: 11.401.616,- Ft. A felújítási
munkák a lábazatkészítést, az eredetivel megegyezõ hõszigetelt üvegezésû fa ablakok, ajtók beépítését, vakolat leverést és színezést, valamint a
templomkert park jellegû kialakítását tartalmazták.
Az utcafronton elhelyezkedõ kerítés bontásával
községünkben egy új közösségi tér alakult ki, ami
mindenki számára nyitott, akár hétköznapi beszélgetések színhelye is lehet. Úgy gondoljuk, hogy
ezekkel a munkákkal a templom épülete külsõleg
teljesen megújult. Ez nem csak községünk lakóinak, hanem az átutazóknak is egy esztétikus látványt jelent, és a faluképet is javítja.
Az elkövetkezendõ idõszakban szeretnénk, ha
a belsõ tér is megújulna. Tervezzük a padozat cseréjét, vakolatjavítást és a padok felújítását, a villamoshálózat teljes átszerelését.
Az egyházközség bevétele az egyházközségi
hozzájárulásból, perselypénzbõl és adományokból
tevõdik össze. Így az egyházi év végén szeretnénk
pár mondatban szólni az egyházközségi hozzájárulásról. Nekünk katolikusoknak kötelezettségeink között szerepel az egyház anyagi támogatása
is, hisz templomaink mûködtetéséhez, karbantartásához állami segítséget nem kapunk. Az egyházközségi hozzájárulást minden katolikusnak
ahhoz az egyházközséghez kell fizetnie, amelynek
területén lakik, tehát az egyházközséghez való tartozás nem tetszõleges, hanem a lakóhely szerinti.
Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívõk szabad választásuk
szerint járhatnak bármely katolikus templomba,
plébániára. Az egyházközségi hozzájárulás mértéke az évi nettó jövedelem 0,5 %-a. A hozzájárulást a szentmisék után, vagy péntekenként 5 órától 7 óráig a sekrestyében lehet megfizetni. Az egyházközség képviselõi utcánként próbálták a hozzájárulást összeszedni, de több esetben sem találták otthon a híveket, vagy éppen az idõpont nem
volt alkalmas, vagy nincs csengõ. A fentiek miatt
gondoltunk erre a megoldásra. Köszönetünket

fejezzük ki mindazoknak, akik az egyházi adó pontos megfizetésével, adományaikkal, rendszeres
perselypénzzel támogatják egyházközségünk mûködését és a templomunk fenntartását, illetve
további felújítását.
Természetesen nem csak a kõ templom építése
a feladatunk, hanem a lélek templomáé is. Elhatároztuk, hogy az új egyházi év kezdetén Biblia óra
felnõtteknek címmel elindítunk egy programot, ami
elképzelésünk szerint havi egy alkalommal, minden
hónap elsõ csütörtökén a Faluházban lenne, Kiss
Gábor plébános úr vezetésével. A biblia órára elsõ
alkalommal 2010. december 2-án 18 óra 30 perces kezdettel került sor. A rendezvényre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.
Már hagyománynak mondhatjuk a minden évben megrendezett Jézuskavárást, az októberi rózsafüzér imádságot, a májusi litániákat, a nagyböjti
keresztutakat, a virágvasárnapi passiót és a délutáni gyalogos zarándoklatot a gencsi Szentkúthoz,
ahol keresztutat járunk.
A karácsonyi ünnepkörhöz közeledve kérjük
azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik az idei
Jézuskaváráson szívesen szerepelnének. Jelentkezni a szentmisék után a sekrestyében lehet.
Az egyház a hívõ embert élete folyamán a születésétõl a haláláig elkíséri. Szeretnénk az újságban
errõl pár soros tájékoztatást adni. Kezdjük életünk
elején, a keresztség szentségével. Ki kérheti a keresztelést? A szülõk kötelesek gondoskodni arról,
hogy gyermekük részesüljön a keresztségben,
ezért a születés után mielõbb forduljanak a plébánoshoz. Mindkét, de legalább az egyik szülõnek
kell kérnie a gyermek számára a keresztséget. A
szülõk a keresztség kérésekor vállalják, hogy gyermekük vallásos nevelésérõl gondoskodni fognak.
A 7. életévüket betöltött gyermekek és a felnõttek
maguk is kérhetik a keresztséget, ha vállalják a
megfelelõ felkészülést. Templomunkban a Sében
állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeit kereszteljük meg. Más plébániához
tartozó szülõk kérjenek igazolást saját plébánosuktól, amelyben õ hozzájárul a Sében történõ
kereszteléshez.
Ki lehet keresztszülõ? A keresztszülõ kötelessége azon fáradozni, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelõ keresztény életet éljen. A
keresztszülõ feladata, hogy segítse a szülõket gyermekük vallásos nevelésében. A keresztelendõnek
csak egy keresztapja, vagy egy keresztanyja, vagy
egy keresztapja és egy keresztanyja lehet. Keresztszülõ csak 16. életévét betöltött, katolikus, megbérmált, az oltáriszentséget már magához vett
személy lehet, aki a keresztény hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Más plébániához
tartozó személy kérjen saját plébániáján igazolást,
hogy keresztszülõ lehet.
Az év végéhez közeledve megköszönjük a séi
lakosok támogatását. Kívánjuk, hogy az elõttünk
lévõ várakozási idõszakban legyen idejük ráhango-

JÉZUSKAVÁRÁSRA
HÍVJUK A CSALÁDOKAT DECEMBER
24-ÉN 16 ÓRÁRA, A TEMPLOMBA.
lódni az ünnepekre, ehhez mindannyiunknak egy
jó lehetõség az ÖrökSÉgünk Alapítvány által szervezett hagyományos Adventi koncert és december
24-i Jézuskavárás. Reméljük, hogy a jövõben is
számíthatunk megtisztelõ támogatásukra.

Poór Sarolta
Fotó: Horváth Balázs

MEGHÍVÓ
Kedves Séiek!
Idén is megrendezzük hagyományõrzõ
szándékkal
KARÁCSONYI ÖSSZEJÖVETELÜNKET,
melynek során feldíszítjük a
FALU KARÁCSONYFÁJÁT.
2010. december 18-án (szombaton)
1730 órától a Faluházba várjuk a falu lakóit:
azokat, akik el szeretnék helyezni
karácsonyfadíszüket a falu karácsonyfáján
és azokat is, akik egy pohár forralt bor vagy
tea mellett egy jót beszélgetni szeretnének.
A karácsony elõtti idõszak rohanása közben
legyen ez az este az ünnepre való
ráhangolódás, a megnyugvás ideje.
A mûsorban 18 órakor
Pogácsás Zsuzsanna énekes
karácsonyi dalokat ad elõ.
VÁRJUK EGYÜTT A KARÁCSONYT!
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