
2015. szeptember 30.
Szeptember 6-án volt Sárváron a Megyei 

Értéktár Bizottság átadó ünnepsége, melyen 
hivatalosan is, ünnepélyes keretek között 
bekerült a Megyei Értéktárba a „Kiemelten 
védett régészeti lelőhely Sé község Malomi 
dűlőjén” elnevezésű helyi értékünk. 

dr. Scherer Erzsébet gyermekorvos 2016. 
január 1-től nyugdíjba vonul. Helyére – a 
Szombathelyi Közgyűlés határozata értel-
mében – Majorné dr. Savanya Márta gyer-
mekorvos érkezik. Az új doktornő a testü-
leti ülésen nálunk is bemutatkozott. Scherer 
doktornő nem szeretne teljesen elszakadni 
Sétől, tervezi, hogy jövőre heti két órában 
magán-gyermekorvosként térne vissza.

Községünk új hatósági állatorvosa dr. 
Tóth Ádám, aki séi lakos.

A Szünösére vezető útnál ároktisztítás és 
hídfejkészítés történt. Ez az intézkedés a 
szántóföldekről lezúduló víz gyorsabb elve-
zetését szolgálja. Az út melletti árok kaszál-
tatása is önkormányzatunk feladata, ezzel a 
feladattal külső vállalkozót bíztunk meg.

Bucsunál átadták a vasúti emlékhelyet. 
A látványosság tavasztól őszig szombaton-
ként, illetve egy hétköznapi napon nyitva 
áll a nagyközönség részére. Polgármester úr 
ezen a rendezvényen találkozott Engelbert 
Kenyeri rohonci polgármesterrel, akivel egy 
közös újkőkori témájú együttműködés lehe-
tőségéről beszélgettek.

A Megyeházán Holdosi Dániel terület-
fejlesztési osztályvezetővel folytatott meg-
beszélést a polgármester. A tárgy fejlesztési 
terveink áttekintése volt. Egyik legfonto-
sabb tervünkről részletesebben esett szó. Ez 
a Sé és Szombathely között létesítendő ke-
rékpárút ügye volt. A hivatásforgalmi kerék-
párút megépítése az osztályvezető szerint is 
fontos. 

A Szünöse lakópark megvalósításához 
szükséges lett a helyi rendezési terv egysze-
rűsített módosítása. A szükséges változtatá-
sokat az önkormányzat elvégezte.

Az önkormányzat a közeljövőben 
TOP-pályázatot kíván benyújtani a vízelve-
zetési problémák megoldása érdekében. A 
Szabadság utcában indulnának el tavasszal 
ároklefedési munkálatok a Rajki utcától a 
Szünöse-patakig, valamint a közös önkor-
mányzati hivatal épületétől a patakig. Ezzel 
az ún. nagyárok megszűnne, a járda állapo-
tának további romlását meg tudnánk állíta-
ni. A járda javítása szintén fontos feladat. Az 
ároklefedés tervei elkészültek.

A séi búcsú napján az önkormányzat ké-
résére ismét voltak mutatványosok a fut-
ballpályán. Más falvakból is érkeztek, akik 
próbára tették ügyességüket a céllövöldénél.

A Türr István Képző és Kutató Intézet Sé-
ben tartotta értekezletét a varrónői tanfolya-
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Boldog karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben 
gazdag békés új esztendőt 

kíván 
Sé Község Önkormányzata!

Az első 
képeslap 

Séből

Hosszú ideig azt gondoltuk, hogy tele-
pülésünkről nem jelent meg képeslap a 
rendszerváltást megelőzően. Képeslap-
gyűjtők körében sem volt ismert egyet-
len korábbi ábrázolás sem falunkról. Az 
önkormányzat 1999-ben pótolta ezt a 
hiányosságot. Azóta 15 lap mutatja be 
a jelenkori Sét, annak nevezetességeit 
(templom, Faluház, Séi Vénusz, harang-
láb) és a tájat. 
Aztán véletlenül bukkantunk rá számta-
lan régi fénykép között a vélhetően tény-
leg elsőre, egy igazi kincsre. Poór Ist-
vánné gyűjteményéből szemezgettünk, ő 
őrizte meg a képen látható anzikszot.
A fotót a „Turul” Képeslapkiadó Vállalat 
jelentette meg – egy megkérdezett szak-
értő szerint – 1935 körül. Templomunk 
akkor még csak 34 éves lehetett.

-si-

December 19-én 16.00 órától a FALU KARÁCSONYA programunkra 
hívunk minden kicsit és nagyot! Több éves hagyományunkat folytatva ebben 
az évben is feldíszítjük a közös karácsonyfát a Faluház nagytermében. Idén 

kis szív alakú díszeket is készítünk. Tartsunk szeretetvendégséget, lepjük meg 
egymást egy kis sütivel, üdítővel! Mi is készülünk! Vendégművészeink nagyrészt 

helyiek: a séi Citera Klub tagjai lázasan gyakorolnak már.
Szeretettel várjuk a falu lakóit! Sé Község Önkormányzata
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mi pályázat lezárásaként. A 11 tanfolyami 
résztvevőből 9 fő helyezkedett el a munka 
világában.

Az önkormányzat szociális rendeletét a 
képviselő-testület néhány ponton módosí-
totta. A változtatásokról külön értesítettük a 
tisztelt lakosságot.

Az önkormányzati hivatal előtti zászlótartó 
oszlopokat felújítottuk, új zászlókat készíttet-
tünk. Újdonság: az újszülötteket fehér, gólyát 
ábrázoló zászlóval köszöntjük. (Az első új-
szülött, akit november 11-én így köszöntöt-
tünk közöttünk, Horváth Liliána volt.)

2015. október 28.
Október 1-jén a Savaria Múzeumban ki-

állítás nyílt, ahol Sé újkőkori múltját is be-
mutatják a Változó kultúrák a változó tájban 
című állandó kiállításon.

Polgármester úr megbeszélést folytatott 
Puklér Gézával, a SZOMHULL Nonprofit 
Kft. igazgatójával. Áttekintették a hulladék-
szállítással kapcsolatos teendőket. Igazgató 
úr arról tájékoztatott, hogy a SZOMHULL 
Nonprofit Kft. és a Szombathelyi COOP Zrt. 
között megállapodás született a kommunális 
és a zöldhulladék elszállítására használható 
fekete és zöld zsákok forgalmazását illetően. 
A COOP Zrt. október elejétől megkezdte a 
zsákok árusítását Sében a COOP üzletben. A 
fekete színű zsákokba hulladékgyűjtő edé-
nyekbe egyébként is elhelyezhető hulladé-
kok kerülhetnek, míg a zöld színű zsákokba 
kizárólag zöldhulladék.

A zsákok elszállítását a rendszeres hulla-
dékszállítási napokon végzi a SZOMHULL 
Kft. A zsákokat a hulladékgyűjtő edényzet 
mellé kell kihelyezni. A zsákok ára az el-
szállítás és az ártalmatlanítás díját tartal-
mazza, így a zsákok elszállításáért nem kell 
külön fizetni.

A zsákokba veszélyes hulladék (pl.: akku-
mulátor, festék, elektronikai hulladék, tűz- 
és robbanásveszélyes anyag) nem kerülhet.

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület tér-
ségi rendezvénye volt a Faluházban. A részt-
vevők megfogalmazták, mit tartanak fontos 
feladatnak a jövőbeni fejlesztéseket illető-
en. Alkalmas pályázatok felkutatására van 
szükség. Ebben segít az említett egyesület. 

A téli síkosság-mentesítő kavicszúzalék 
beszerzése folyamatban van, mivel rendel-
kezésre áll tárolási lehetőség, ezért a tava-
lyinál nagyobb mennyiség vásárlása lehet-
séges.

Viszkedné Gyürüs Mária postavezető ré-
széről igény érkezett a posta bejáratánál lévő 
szélfogó felújítására. Ezt a képviselő testület 
megtárgyalta. A közeljövőben kicseréljük a 

posta bejárati ajtaját korszerű, hőszigetelt 
ajtóra. A posta belső részének megújítására 
is tettünk javaslatot, ennek véglegesítése – 
a postavezető bevonásával – folyamatban 
van.

Magánszemély kérelmére és finanszírozá-
sával a rendezési terv újabb módosítási eljá-
rása indult. Az eljárást a vonatkozó jogsza-
bályok szerint folytatja le az önkormányzat.

November 21-én tartottuk a Faluházban 
az Idősek Napi rendezvényt.

2015. november 25.
Képviselő-testületünk szeretné, hogy 

lakosságunk gyarapodjon, ezért kiemelt 
figyelmet fordít a séi újszülöttek édesany-
jának segítésére, szeretné, hogy a kisgyer-
mekek és az idősek a karácsonyi időszak 
beköszöntével érezzék, mennyire fontosak a 
falu közösségének.

Ezen gondolatok alapján Sé Község Ön-
kormányzata kizárólag a 2015. évben rend-
kívüli karácsonyi támogatásban kívánta 
részesíteni az önkormányzat közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy bejelentett tartóz-
kodási hellyel rendelkező újszülött gyermek 
édesanyját, az 1-6 éves korú gyermekeket, 
a 63 év feletti személyeket, korhatár nélkül 
a rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban 
részesülő személyeket. Ez alapján a beér-
kezett kérelmeknek – melyek mindegyike 
megfelelt az igénylés feltételeinek - helyt 
adott a képviselő-testület, így 7 séi újszülött 
családja, 52 nyugdíjas (beleértve a rokkant-
sági és rehabilitációs ellátásban részesülő-
ket) séi lakos, valamint 16 fő 1-6 éves korú 
séi gyermek családja részesült karácsonyi 
támogatásban. Bízunk benne, hogy a 2016-
os évben is – a költségvetés szerkezetét és 
összetételét, valamint a rendelkezésre álló 
forrásokat figyelembe véve - tudjuk támo-
gatni a séi polgárokat!

Több helyen megindult az önkormányzati 
finanszírozású utak felújítása, kátyúzása. A 
Szerház utcában megerősítettük a padkát, a 
Kölcsey utcában a 8901-es út mentén is ja-
vítottuk a padkát egy szakaszon.

3 információs tábla (temető-harangláb, 
sportpálya-játszótér) elkészítése folyamat-
ban van. A nagyhídnál Petróc lakóinak kéré-
sére forgalomtechnikai tükröt helyeztünk el.

200 kg útszóró sót szereztünk be, szükség 
esetén a mennyiséget növelni fogjuk.

A Szünöse-patak partjának a megnyírá-
sa-tisztítása szintén megtörtént, a Vízügy 
munkatársai az ott található nádat is szak-
szerűen levágták.

A Szent Márton-napi faluházi program, 
az azt követő felvonulás, majd a templo-
mi előadás sokakat vonzott. A gyerekeket 
a toronyi templomban való szereplésre is 
felkérték, ahol nagy sikerrel adták elő a 
színdarabot.

Az Idősek napi ünnepség vidám hangu-
latban telt, a meghívott – és megjelent – séi 
nyugdíjasok – a visszajelzések alapján – jól 
érezték magukat.

Elbíráltuk a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmeket. 
Havi 3000 forint összegű ösztöndíjat bizto-
sítunk 4 pályázó részére.

A Séi Sportegyesület a 2015/2016. évi 
MLSZ TAO pályázaton is indult. A pályá-
zati önrészhez önkormányzatunk 1 millió 
forinttal járult hozzá. Az összeget az MLSZ 
határozatának megérkezése után átutal-
tuk az egyesületnek. December 5-én a Séi  
Mikulás látogatta meg a helyi gyerekeket.

2015. december 11.
Decembertől nyílik meg a TOP-pályázati 

szakasz. A falu minden elérhető pályázati 
lehetőséget megragad, melyben Sé esélyes 
lehet: ároklefedés, csatornázás, kerékpárfor-
galmi hálózatba becsatlakozás. Van olyan 
pályázat, ahol Bucsuval közösen indulunk. 
Ígéretek – mint évek óta – több helyről 
vannak, a falu vezetése, képviselő-testülete 
minden erejével azon van, hogy – az anyagi 
lehetőségekhez mérten, mert sok pályázat-
nál megfelelő önerővel is kell rendelkezni 
– pályázzunk és nyerjünk.

Szintén december elején artották a Szom-
bathelyi Kistérség Többcélú Társulásának 
ülését, valamint a Pannon Térségfejlesztő 
Egyesület gyűlését. Az egyesület Leader-pá-
lyázatokkal foglalkozik. Könnyebb pályáza-
tokat beadni, ha a falvak összefognak egy-
mással.
A sportpálya mögötti – faágakkal és egyéb, 
oda nem illő hulladékkal teletűzdelt – rész 
rendbetétele megkezdődött, amit lehet, le-
darálnak komposztnak, amit nem, azt az ott 
segítők összeszedik, és a megfelelő helyre 
elviszik. Kérünk mindenkit, hogy CSAK 
APRÍTANDÓ FAÁGAT tegyenek oda, 
ZSÁKOS hulladéknak nem ott a helye.

Az összefoglalót készítette
Bálint Gertrúd önkormányzati képviselő

Önkormányzati napló
(Folytatás az 1. oldalról)

Anyakönyvi 
hírek

Születés
Bolfán Benjámin, Henc Dénes, 

Horváth Liliána, Takács Dóra Sára

Halálozás
Bochnák Jánosné, Borbély Frigyesné, 

Hányi Ernő, Kaibinger Gézáné, 
Nagy Margit Amália



25 év egy fiatal embernek az egész éle-
tét jelenheti, a 25 ével ezelőtti események 
a történelmet jelentik számára. Nekünk 
életünk egy szakasza. Mosolyogni szok-
tunk az időseken, ahogy felidézik a múl-
tat, a nehéz időket is megszépítve.

Kicsit én is így voltam, ahogy vissza-
gondoltam a kilencvenes évek kezdetére, 
az önkormányzatok megalakulására, az új 
kihívásokra a munkánkban. Először a lel-
kesedés jutott eszembe, pedig nagyon sok 
volt a gond, a nehézség, adott esetben a 
sérelem.

A közigazgatás egy folyamatosan vál-
tozó világ, és ezt a változást – mindegy, 
hogy reformnak, szerkezetátalakításnak, 
korszerűsítésnek nevezzük – belülről él-
jük meg. 

Rendszerváltás… a jegyző esetében egy 
régi – de mégis új szakma életre hívása, 
gyökeresen megváltozott társadalmi vi-
szonyok között. Ebben az időszakban a 
közigazgatás alapvető változásokon ment 
át. Nagy volt a lendület, de ugyanilyen 
nagy a szakmán belüli bizonytalanság. A 
települések és lakosságuk szolgálatát ad-
dig is ellátó volt vb. titkárok, a pályára 
bekerült új jegyzők közösen keresték he-
lyüket.

Örültünk az önállóságnak, de hiányoz-
tak a gyakorlatias, napi munkához kap-
csolódó képzések, iránymutatások. A 
megválasztott képviselő-testületek sok 
esetben úgy vélték, csak az általuk hozott 
döntések, megalkotott rendeletek szabá-
lyozhatják a helyi viszonyokat, a jogsza-
bályok nem kötelezik őket. 

A polgármesterek, képviselő-testületek 
jelentősebb hányada azonban a jegyzőtől, 
mint szakembertől várta a segítséget, út-
mutatást.

A feladat és hatáskörök az élet minden 
alapvető területét érintették. Nagyon sok 
volt a tennivaló, a pótolni való feladat. 
Sok település a kornak megfelelő fejlett-
ségi szinten, megfelelő infrastruktúrával 
rendelkezett, de nagyon sok település inf-
rastruktúrája elmaradott, hiányos volt.

Tapasztalatom szerint ezek a települé-
sek éltek elsősorban az önállósulás lehe-
tőségével, és itt volt a legnagyobb a tenni 
akarás. Megkezdődtek a vagyonmegosztá-
sok a közös tanácsok társközségei között. 
Ezek bizony nem mindig voltak könnyű 
tárgyalások a testületek között.

A legnagyobb összetartást a 
nehézségek hozzák

A jegyzők hatásköre, feladatköre meg-
osztva kapcsolódott az állami, illetve az 
önkormányzati hatalomhoz. Fokozódtak a 
jogalkotási – mondjuk ki sietségek – miatt 
a jogalkalmazási anomáliák.

Gondot okozott a jegyzők körében a 
megjelenő jogszabályok kuszasága, így 
a jogalkalmazási kérdésekben együttesen 
keresték a megoldást, igyekeztek egymás 
véleményét, tapasztalatait megismerni.

A rendszerváltást követően, a válto-
zások igényével és lendületével néhány 
jegyző vállalta, hogy összefog és megala-
kítja a jegyzők egyesületét, mely szakmai 
műhelyként segítheti a megye jegyzőit 
feladataik ellátásban. Felhívásunk, a várt-
nál sokkal pozitívabb visszhangra talált. A 
kis csoportból hetek alatt egész megyére 
kiterjedő szakmai szervezet jött létre. (Az 
„elindító” két jegyző a Josz alapító tagja 
is lett.)

Rengeteg témában tudtuk egymást se-
gíteni, a későbbiekben már a köztársasági 
megbízotti hivatalok helyi szakemberei-
nek támogatásával, szakmai segítségével.

A találkozóhely egy-egy település volt, 
ezzel is megismerve egy másik önkor-
mányzatot, másik település helyzetét. 
Többek között ilyen helyszín volt Bük is, 
és gyakran Sé. 

A tartalmi tényezők mellett szólni kell a 
személyi és tárgyi feltételekről. Sé község 
példáján szemléltetném, mit hozott a vál-
tás, az eltelt negyedszázad.

Sé társközségeitől különváló, rend-
szerváltáskor önállósuló település volt 
660 lakossal, korszerűtlen úthálózattal, 
korszerűtlen orvosi rendelővel, korsze-
rűtlen közvilágítással, csatornázás nélkül, 
gázvezeték nélkül, szegényes ravatalozó-
val, lerobbant buszmegállókkal, néhány 

utcával, hivatal nélkül, jegyző és appará-
tus nélkül (sem asztal, sem telefon, sem 
egyéb…)

DE: hihetetlen tenni akarással bíró pol-
gármesterrel és képviselő-testülettel, na-
gyon aktív civil szervezetekkel, újonnan 
alakuló kicsi apparátussal, nagyon-na-
gyon sok munkával.

EREDMÉNY: közel 1400 lakos (saját 
erőből telekalakítás), korszerűsített közvi-
lágítás, csatornahálózat, gázellátás, min-
den utca és járda portalanított (26 utca), 
nagyon szép faluház, korszerű orvosi ren-
delő, megfelelő szintű buszvárók, a mai 
igényeknek megfelelő ravatalozó, olyan 
hivatal, amely a közös önkormányzati hi-
vatal székhelye.

Még bizony szólni kell az általános 
technikai feltételekről. Induláskor felejt-
sük el a számítógépeket (1992-ben kezde-
nek egyes önkormányzatok számítógépet 
használni), a mobil elérhetőséget és mind-
azokat a lehetőségeket, melyek napjaink-
ban természetesek.

Befejezésül néhány szó a jegyzőről, akit 
sokan csak hivatalnoknak látnak, sokan 
feleslegesnek tartanak. Meggyőződésem, 
hogy nálunk a jegyzők döntően pártsem-
leges szakemberek. A jegyzők szaktudása, 
gyakorlata, hivatástudata, az ilyen véle-
ményeket felülírja. A jegyző szükségsze-
rűen lojális a mindenkor választott veze-
tő, és képviselő-testület irányába, mert itt 
számára hivatásról van szó.  

Egy választást követően a jegyző az, aki 
biztosíthatja a folyamatos szakmaiságot, 
tehát nem paradoxon az, hogy a jegyző 
az, aki ciklusról, ciklusra viszi át a legitim 
erőket a másik oldalra.

Wiktoráné Németh Klára 
címzetes főjegyző
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25 éves az 
önkormányzatiság 
Magyarországon

1990. szeptember 30-án tartották az 
első helyhatósági választásokat Ma-
gyarországon. Huszonöt évvel ezelőtt 
a politikai és társadalmi változással új 
intézményrendszer jött létre és megte-
remtődött a helyi ügyek intézésének és 
irányításának lehetősége is.
November 25-én Bükön tartották a 
megyei megemlékezést, ahol Wikto-
ráné Németh Klára címzetes főjegy-
ző, falunk egykori jegyzője is előadást 
tartott. Az alábbiakban gondolataiból 
idézünk. 

GYERMEKORVOSI 
MAGÁNRENDELÉS 

2016. januártól
 Sében:

Dr. Scherer Erzsébet
Szerda 16-18 óra

Telefon: 0670/931 48873
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Napi rendszerességgel rovom kis falunk 
utcáit. Sok mindent látok, ami örömmel 
tölt el. Tiszta, rendezett, biztonságos falu-
ban élhetünk. Az emberek általában isme-
retlenül is üdvözlik egymást az utcán.

Ami azonban jelentősen rontja többek 
közérzetét, az a kóborló kutyák jelenléte 
az utcákon (sőt néha a zárt kertünkben is, 
egyértelmű jeleket hagyva). A minap a 
Petróci sétányon egy hosszúszőrű tacskó 
(amely agresszíven viselkedett), később 
egy nagy testű fekete kutya csatangolt a 
Fenyves utcában.  Előző nap két kutya 
(egy nagy testű és egy kis fehér) kóborol-
tak a posta előtt. Félig-meddig kutyatulaj-

donosként – a fiam egy kis mopszot ne-
vel – látom, a kutya tanítható. Szeretném 
felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét a 
felelős állattartásra, amelybe a kutyájuk 
portán belül tartása mellett az is beletar-
tozik, hogy ha sétálni indulnak házi ked-
vencükkel, ne felejtsék otthon azt a bizo-
nyos zacskót, és bátran használják is azt.

Az utcán kóborló ebekkel kapcsolato-
san bejelentést lehet tenni az önkormány-
zatnál, amely további intézkedés céljából 
értesíti az illetékes gyepmestert. Bízom 
benne, erre soha nem kerül sor.

Dr. Oroszlán-Bán Marianna

Jártamban-keltemben

Dominak 
talpra kell 

állnia
Az év során jótékonysági licitet hirdet-
tünk meg Orsós Dominik és családjának 
megsegítésére. A szombathelyi Isis Ga-
léria által felajánlott tárgyakra: Szendi 
Szűcs István és Magoss Adél olajfestmé-
nyére, valamint Takács Tibor kisplaszti-
kájára lehetett licitálni. A licit lezárult, 
az alkotások gazdára találtak. Nevét 
megnevezni nem kívánó magánszemély 
vásárolta meg őket. A befolyt pénzösz-
szeget átadtuk a családnak. A felajánlott 
tárgyakat köszönjük az Isis Galéria tu-
lajdonosának, a séi Varga Ibolyának és a 
művészeknek! Segítségüket köszönjük a 
család nevében is!

Ez a kérdés merül fel az emberben, 
amikor ehhez hasonló látvány fogadja a 
szelektív gyűjtőszigetnél a Deák Ferenc 
utcában. Vajon mi nem egyértelmű? A 
szigetnél csak papírhulladékot, üveget, 
műanyag flakonokat lehet elhelyezni. Mit 
keres itt az autógumi, az elromlott tévéké-
szülék, a zsákbamacska hulladék?

Igaz, a táblán olvasható egy mondat: 
„A miénk, óvjuk.” Az önkormányzat a 
természetre gondolt, nem mások illeték-
telen hulladékára. Egy idő után persze el-

szállítjuk a szemetet, ha nem jövünk rá a 
tulajdonos kilétére. De ez nem megoldás! 
Az ilyen jellegű hulladék kezelése, ártal-
matlanítása az önkormányzatnak is pénzé-
be kerül. Nem szeretnénk jótékonykodni, 
egy évben egyszer a lomtalanításkor meg 
lehet válni az efféle hulladéktól. Addig is 
a tulajdonos kötelessége a probléma meg-
oldása, de nem úgy, hogy a közösségnek 
ad fel házi feladatot.

Persze vannak segítők. A minap komo-
lyabb gépjármű gumiabroncsait találtuk a 
konténer mellett. Nem telt bele két óra, már 
el is vitte valaki. Neki még jó volt valamire.

-si-

Miért?

Sében szabályozva van az avarégetés 
rendje, amelyre a pénteki nap van kijelöl-
ve. Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy 
fittyet hányva a rendeletre, a hét többi 
napján is égetnek a faluban, és bizony 
nemcsak portán belül, amitől egyébként 
rendezett, jó levegőjű településünkön ki-
fejezetten büdös van, romlik a levegő mi-
nősége. A tények: ez a tevékenység káros 
a környezetre és az emberi egészségre 
(http://tudnodkell.info/uj-kormanyrende-
let-tilos-az-avaregetes-magyarorszagon).

Az egyik – egyébként szmogos, szél-
mentes – pénteken sétáltam egy csecse-
mőjét levegőztető édesanyával, s bizony 
gyakran irányt kellett változtatnunk, hogy 
ne a legnagyobb füstön menjünk keresztül.

Pedig megoldás létezik. Ez pedig a 
komposztálás, amelyhez mindenki számá-
ra ingyenesen elérhető komposztáló ládá-

kat biztosítottak. Zöld zsákok is megvásá-
rolhatóak a séi COOP - üzletben 229 Ft-os 
egységáron, melyeket a SZOMHULL a 
rendszeres hulladékszállítási napokon díj-
talanul elszállít.

Figyelem! Csak ezekben a zsákokban 
elhelyezett zöld hulladékot szállítják el a 
SZOMHULL munkatársai.

Ingyenes felajánlás is érkezett. Előzetes 
egyeztetés alapján a Charlie melletti ta-
nyán lerakható a komposztálásra alkalmas 
zöld hulladék (fű, levél) ( ld.Vitamin Sé 
facebook bejegyzés november 6-án: 06 30 
270 08 20. Éjjel nem rendel!).

A klímakonferencia apropóján is kérem, 
óvjuk, védjük környezetünket, hogy ez a 
világ unokáink számára is élhető marad-
jon!

Dr. Oroszlán-Bán Marianna

Füstölgéseim 
avagy mikor és mit égetünk?
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A séi Kiss Márton 
zongoraművész lett az első 

Junior Prima-díjas
Október 15-én 11. alkalommal rendezték meg Vas megye kiválóságainak találkozóját. 
A Vas Megyei Prima Díj Tudomány és Oktatás, Sport, illetve Kultúra kategóriában ke-
rült kiosztásra, kategóriánként három jelölt közül választott a VOSZ Vas megyei elnök-
sége mellett működő tanácsadó testület. Az idei kategóriagyőztesek Gyurácz Ferenc, 
Dancsó Zoltán és Petró János lettek. Tavaly Szőnye József elnök bejelentette, hogy 
2015-től Vas megyei Junior Prima-díj átadására is sor kerül. A 30 év alatti tehetségek 
közül idén az előadóművészet területén dolgozó fiatalt, a séi Kiss Márton zongoramű-
vészt díjazták. Az elismeréshez gratulálunk! 

Ajándék 
minden nap
Aki reggel útra kel,
egy zsák csókot kapjon fel.
Egész nap csak osztogassa,
este zsákját töltse újra. 

Aki titkokat kutat, 
keres bűvös utakat.
Hiába jár erdőben, 
ott kanyarog lelkében.

Ki elbújik és csak vár,
jó barátra nem talál.
Induljon el, keressen,
szeressen, csak szeressen!

Aki bánt, ha megbántják,
növeli saját gondját.
Ripakodni mit sem ér,
a csendes szó célhoz ér.

Ki szép szóért esdekel,
hírmondót sem érdemel.
Van szívében százszámra,
szórja szét a világba.

Este, aki haza tart,
énekeljen vidám dalt.
Ezer szépet, jót talált,
másnak adta a javát. 

                         Csider Sándor

1965-ben diplomázott az első népműve-
lés-könyvtár szakos évfolyam a Szombat-
helyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. 
A „nullszériás” hallgatók szeptemberben 
vették át aranydiplomájukat a Savaria 
Egyetemi Központban. Elsőként az or-
szágban a vasi megyeszékhelyen indult a 
felsőfokú népművelőképzés – emlékezett 
a szintén aranydiplomás Zsámboki Árpád, 
az MMIK egykori igazgatója.

Az elsők ötvenen kezdtek, negyvenen 
végeztek, közülük legtöbben a pályán ma-
radtak. 

Horváth Balázsné Anikó elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a SEK dip-
lomaátadó ünnepségén, ezért diplomáját 

egy séi ünnepi alkalommal, az Idősek 
napi ünnepségen vehette át a Faluházban 
Zsámboki Árpádtól.

Anikó 1989 decemberében a legendás 
Séi Baráti Kör alapító tagja volt, sikeres 
pályázatok fűződnek a nevéhez, az Örök-
SÉgünk Alapítvány elnöke, a Szépműves 
Egylet tagja, helyi motorja, a Séi Telepü-
lési Értéktár Bizottság tagja.

Pályáját, munkásságát, a mai kor nép-
művelői elé állíthatjuk példaként. Sok erőt, 
egészséget kívánunk neki, hogy álmait meg 
tudja valósítani! Köszönjük a falu életében 
végzett emberöltőnyi munkáját!

Sörös István

Aranydiploma átadása az 
Idősek napi rendezvényen



Repül az idő! Nem is olyan régen, 2011 
januárjában ünnepeltük a klub megalaku-
lása óta eltelt kettő évtizedet. Hej, azóta 
újabb öt év telt el, megrakodva búval és 
örömmel… 25 év, az idő hogy lejár! Cse-
rebogár, sárga cserebogár… – mondaná 
Petőfi Sándor, ha mindig aktualizálná az 
évszámokat.

1990. március 8-án egy kedves meghívó 
invitálta a séi nyugdíjasokat a Séi Nyugdí-
jas Klub alakuló foglalkozására. A Berzse-
nyi Dániel Tanárképző Főiskola hallgatói 
fogalmazták a meghívót. Élőné Tóth Er-
zsébet és Régerné Szabó Katalin remélték, 
hogy a találkozó meghitt és emlékezetes 
lesz. Egy emberöltő elteltével mondhatom, 
valóban emlékezetes lett ez a nap. 

Vezetőnek Fekete Józsefnét, Margit nénit 
választották. Helyettese Poór József lett.

Elnézést kérve a költőtől, folytatjuk a 
vers gondolatait: Hol vagytok ti régi klub-
társak? Közületek csak egyet is lássak! 
Foglaljatok helyet itt mellettünk, hadd 
felejtsük el, hogy idősebbek lettünk! Az 
alapítók, akik akkor megjelentek, így ül-
ték körül az asztalt: Fekete Józsefné, Poór 
József, id. Fekete István, Horváth Rudolf-
né, Janics Józsefné, Viszked Gyula, Poór 
Kálmánné, özv. Beke Sándorné, Horváth 
Mária, özv. Horváth Gyuláné, Borbély Fri-
gyesné, özv. Nárai Gyuláné, Novák Dezső-
né, Somlai Miklósné, Viszked Győzőné, 
Bolfán Józsefné, Szabó Károlyné, Szieber 
Istvánné, Zsolnai Kálmánné és Páhy Anna.

„Mint nyugtalan madár az ágakon, hely-
rül-helyre röpköd gondolatom, szedegeti a 
sok szép emléket, mint a méh a virágról a 
mézet…” A klub számtalan helyre eljutott 
már. Sopron a kedveltebb célok közé tar-
tozik. A nagycenki I. osztályú kávézóban 
elfogyasztott méregdrága kávé azóta is 
beszédtéma. Őrség, Göcsej, Tihany, Bada-
csony, Budapest, Hollókő, Pécs és még 
számos más hely, ahova ellátogattunk. Kis-
korpádot, a testvérközséget is a klub találta.

De nem csak szórakozás, beszélgetés, 
hanem munka is, amit a klub vállalt. Falu-
napok rendszeres szereplői, közreműködői 
voltak. Segédkeztek a főzésben, a vendé-
gek kiszolgálásában.

1997. június 2-án döntöttek a tagok arról, 
hogy gyarapítják a közösséget a kirándulá-
sok törzsközönségéből. Így lett a nyugdíja-
sok klubjából Aranykör Klub.

A klub működése sikertörténet. Mi kell 
hozzá? Újat akaró emberek, akik szeretnek 
közösségben dolgozni, a közösségért. És 
kell hozzá egy alkalmas vezető. Ez a ve-
zető elejétől fogva Fekete Józsefné. Margit 
néni Sében született, „itt született ezen a tá-
jon…” A jubileumi ünnepségen az ő szüle-
tésnapját is ünnepeltük. Az önkormányzat 
ajándéka egy szép csokor virág volt és egy 
gesztenyés torta, rajta a 25. és a 85. szám-
mal.

Az esten Janzsó László volt polgármes-
ter a múltidézés helyett inkább a klub mai 
életéről szólt. Kiemelte, mennyire tartal-
masak a későig tartó esti beszélgetések, a 
tagok mesélő kedve nem lankad, egymás-
nak adják a gondolatot.

Megköszönjük a klub negyed évszáza-
dos munkáját, falunk életében betöltött 
szerepét!

Sörös István 
polgármester
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Jubileumi ünnepséget 
tartott az Aranykör Klub

Ezzel a címmel nyílt meg október 1-jén 
a szombathelyi Savaria Múzeum új állan-
dó kiállítása, amely az 1982-ben készült és 
tavaly lebontott régészeti és természettudo-
mányi tárlatot váltja fel.

A 21. századi látogatói igényeket kielé-
gítő tárlat a Nyugat-Dunántúl, szűkebben 
véve Vas megye őskori településtörténetét 
és legszebb régészeti emlékeit mutatja be. A 
látogatót modern padlógrafika vezeti végig 
az egyes történeti korszakokon, az újkőkor-
tól az időszámításunk kezdetéig. A múzeum 
gazdag régészeti gyűjteményéből a régi ki-
állítás tárgyai – a séi és velemi, európai hírű 

lelőhelyekről származó leletek – mellett 
főleg az utóbbi 15-20 év nagyberuházásait 
megelőző feltárásokból előkerült tárgyak 
tekinthetők meg: fazekas termékek – köz-
tük az őskori háztartások kellékei, a termé-
kenységhez vagy aratási ünnephez kötődő 
női idolok -, kő-, agancs- és csonteszközök, 
amelyek használatát színes akvarellek il-
lusztrálják.

A kiállítás modern, látványos installáció-
kat és digitális technikát is használ.

A kiállítás az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumától kapott 20 millió forintból és a 
szombathelyi önkormányzat 8 millió forin-

tos támogatásából készült és a tervek szerint 
a város ókori történetével folytatódik majd.

Forrás: (MTI)

Változó kultúrák a változó tájban 
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Az emberek nagy része – így én is – év 
vége felé közeledve végignézem a hatá-
ridőnaplómat, átgondolom a mögöttem 
hagyott esztendőt. Most is ezt tettem. Azt 
hiszem, jó néha egy kicsit megállni, lel-
künket lecsendesítve végiggondolni, mi 
az, amit elterveztünk és mi az, ami ebből 
sikeresen meg is valósult.

Ezt nem csak a munka világában, de 
családi életünkben, párkapcsolatunk terén 
is érdemes megvizsgálni.

Hozzám a Jó Isten nagyon kegyes volt: 
az elmúlt év során nagyon sok emberrel 
és új dolgokkal sikerült megismerkednem. 
Voltak nagyon nehéz és kemény idősza-
kok is, de mindig kaptam magam mellé 
segítő, kedves embereket.

Képviselőként és Faluházunk vezetője-
ként is fontosnak tartottam és tartom ma 
is az emberi kapcsolatok és közösségek 
kialakítását, bővítését.

Három évvel ezelőtt induló kézműves 
foglalkozásaink eredménye egyre jobban 
kezd mutatkozni, megalakuló színjátszó 
körünk pedig tovább növelte azoknak a 
gyermekeknek, fiataloknak a számát, akik 
már rendszeresen visszajárnak, részt vesz-
nek foglalkozásainkon.

A megrendezésre kerülő nyári tábora-
ink pedig még tovább mélyítették ezeket 
a kapcsolatokat.

Számomra nagy örömet jelent, hogy 
azok a gyerekek, fiatalok, akik eddig még 
nem ismerték egymást, ma már barátságo-
san köszönnek egymásnak az utcán.

A 2015-ös évben elindított programja-
inkat a jövőben is szeretnénk folytatni: a 
gyerekeknek és külön felnőtteknek szóló 
farsangi mulatságot, a március 15-i meg-

emlékezést, a Halloween-partyt, az Öltö-
gető klubot, valamint a Szent Márton napi 
lampionos felvonulásunkat.

Ezeket a programokat az Örökségünk 
Alapítvány által szervezett Húsvéti ké-
szülődés, Pünkösdölés, Adventi koncert, 
Viszkedné Gyürüs Marika Anyák napi 
műsora és H. Pezenhófer Brigitta által 
szervezett Jézuska-várás színesítik.

A Séi Citera Klub Orsós Ferenc (Zsiga) 
vezetésével december 19-én, karácsonyi 
rendezvényünkön mutatkozik be először.

Tisztában vagyok vele, hogy ennyi prog-
ramot egyedül nem tudtam volna megva-
lósítani, ezért itt is szeretnék köszönetet 
mondani kolléganőmnek, Jerabek-Karlo-
vich Andreának, aki kreatív ötleteivel, ki-
fogyhatatlan energiájával nagymértékben 
hozzájárult falunk kulturális programjai-
nak színesítéséhez, bővítéséhez.

Terveink a 2016-os évre: egyrészt a leg-
fiatalabb korosztálynak szeretnénk prog-
ramokat indítani. Sok GYES-en, GYED-
en lévő édesanya jelezte, hogy szeretne 
baba-mama foglalkozásokat. Reményeink 
szerint ez a jövő év elejétől megvalósul-
hat.

A 14-18 éves korosztály számára tini 
diszkók kerültek megrendezésre az év vé-

gén két alkalommal is, fontosnak tartjuk, 
hogy ez a korcsoport is találjon kikapcso-
lódási lehetőséget a Faluház programjai 
között.

Nehéz lenne itt felsorolni azokat az em-
bereket, akiknek a segítsége nélkül nem 
ment volna ez az egy év, és előre elnézést 
kérek azoktól, akiket nem említek meg.

Elsősorban köszönet illeti férjemet és 
családomat, akik elfogadták, hogy az esti 
és hétvégi programok miatt sokszor vol-
tam távol Tőlük. Kolléganőmet már emlí-
tettem, neki is hálás köszönetem. 

Továbbá köszönöm plébánosunknak, 
Dr. Perger Gyulának a bíztató szavakat, 
Takács Lajosné Katinak a segítő beszél-
getéseket, Horváth Balázsné Anikónak 
pedig a megszívlelendő jó tanácsokat.

Állandó fiatal segítőink közül köszönet 
Szabó Laurának, Szabó Noéminek, Nyári 
Alexandrának, Janzsó Rozinak és Janzsó 
Marinak.

Első képviselői és faluházvezetői évem-
ben biztosan követtem el hibákat, és való-
színűleg még fogok is.

Egy dolog azonban biztos: az egyes 
programok szervezésébe és lebonyolításá-

Visszatekintés…

Asztromajális május 2-ánMárcius 15. ünnepség

Dozmatiak szurkolnak a toronyiaknak 
a séiek ellen a Zsigmond napi tornán 

május 16-án
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ba mindig maximális tudásomat és teher-
bírásomat tettem bele.

Továbbra is várom az ötleteket, javasla-

tokat, valamint az építő jellegű kritikákat.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi 

ünnepeket és egy nagyon boldog új évet 

kívánok mindnyájunknak!

Horváthné Kruczler Zsanett

Halloween-party

Idősek napi ünnepség november 21-énSzíndarab Szent Márton életéről november 14-én

Adventi bütykölde

Éjszakai kalandtúra július 25-én Nyári tábor a Faluházban

KRESZ.info
Sében a közlekedők nagy része betartja 

a közlekedési szabályokat, mégis egyes 
esetekben úgy érezhetjük, hogy nem min-
denki van tisztában a kihelyezett táblák 
jelentésével, funkciójával. Nézzük először 
például a patakon túli déli lakóterületet, 
melynek bejáratánál lakó-pihenő övezet 
tábla lett elhelyezve.

Közlekedés lakó-pihenő övezetben. 
Lakó-pihenő övezetet tisztán lakó, vagy 

üdülő funkciójú területen alakítanak ki ál-
talában. A terület a lakás, a pihenés célját 
szolgálja, a megjelenő járműforgalom cél-
forgalmi jellegű. A lakó-pihenő övezetben 
járművel legfeljebb 20 km/óra sebesség-
gel szabad közlekedni. Ebben az övezet-
ben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a 
gyalogosok (különösen a gyermekek) és a 
kerékpárosok biztonságára.

30-as tábla. A „Sebességkorlátozás” 
tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán meg-
jelöltnél nagyobb sebességgel haladni ti-
los! Ilyen táblákkal találkozhatunk a Petőfi 
utca egyik szakaszán, a Rajki utcában, a 

Zsigmond király utcában.
Néhányan úgy gondolják, hogy a tábla 

csak ajánlás. „Ennyivel is lehetne menni.” 
Ha valaki nagy sebességgel közlekedik, 
akkor az „akadályok” – kerékpáros, gya-
logos, lámpaoszlop, fal, stb. kikerülése 
nehezebb. A tábla ne jelentsen hamis biz-
tonságérzetet a gyengébbnek, a tábla a 
gépjárművezetőknek szól leginkább, a se-
besség betartása saját érdekük is, ha nem 
akarnak kellemetlen helyzetbe kerülni. 

A nagyobb sebességgel haladónak nem 
érdemes okoskodnia, úgysem neki van 
igaza.
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Amikor Pécs városa pályázott az Euró-
pa Kulturális Fővárosa 2010 címre, akkor 
merült fel az ötlet a város vezetőiben, 
hogy a Zsolnay-gyár területét át lehetne 
alakítani egy aktív kulturális negyeddé. 
A 11 milliárdos nagyberuházás 2 év alatt 
megvalósult és rengeteg látogatót vonzott 
három év alatt számtalan programjával. 
A vonzásnak a Szépműves Egylet tagjai 
sem tudtak ellenállni, mert ebben az új 
kulturális negyedben hirdették meg au-
gusztus 21-23. között a XV. Országos és 
Nemzetközi Foltvarró Kiállítást több pá-
lyázati lehetőséggel. A „Zsolnay színei” 
pályázati kiírás keltette fel leginkább a 
Faluházban működő csoportunk érdeklő-
dését. Nosza, februárban felkerekedtünk 
és két napon keresztül csak a Zsolnay ki-
állításokat, Zsolnay-kerámiával díszített 
épületeket, köztéri szobrokat csodáltuk. 
Több száz fotót készítettünk a több ezer 
műtárgy közül válogatva, majd valóság-
gal szédülten a látványtól máris tervezni 
kezdtünk. A kiindulási alap az volt, hogy 
Pécs az „Öttornyú város”, és a Zsol-
nay-gyár címerében is szerepel az öt to-
rony. A Szépműves Egylet minden tagja 
részt vett a munkában, ki-ki lehetősége, 
ideje, tehetsége, kedve szerint. A kéthe-

tenkénti találkozókon lassan haladtunk 
előre, júliusban pedig már kapkodnunk 
kellett. A többféle patchwork technikát 
alkalmazó, míves, 2x1,5 méteres textil 
faliképünk, – amely még a porcellán csil-
logását is igyekszik visszaadni organza 
felhasználásával – , időben Pécsre ért a 
zsűrizésre. A megnyitóra újra Pécsre utaz-
tunk és izgatottan láttuk, hogy a rengeteg 
gyönyörű textil falikép között a miénk a 
fő helyen van kiállítva. Sejtettük, hogy 
ez díjat jelent.  Sejtésünk beigazolódott, 
a Magyar Foltvarró Céh különdíját nyer-
tük el. A díjjal természetesen kerámiát, 
oklevelet, virágot és finom Pécs-környéki 
bort kaptunk. Szeretnénk, ha a Faluházba 
járók is gyönyörködhetnének a „Hódolat  
a Zsolnaynak” című közös munkánkban 
(és mi is minden alkalommal láthatnánk), 
ezért az első emeleten a civil szervezetek 
helyiségében állítottuk ki. Nem ez az első 
országos díjunk, de ez is ösztönzést ad 
arra, hogy jó úton járunk. Ezért tavasszal 
folytattuk a séi asszonyok-lányok számára 
tavaly elkezdett foltvarró tanfolyamunkat 
és négy foglalkozás keretében adtuk át 
idén ismereteinket. Reméljük, hogy lesz 
utánpótlás.

Horváth Balázsné

A Szépműves Egylet 
és a Zsolnay

Garas Kálmánné, Lőrincz Imréné, Horváth Balázsné és Frank Mária a pécsi 
díjátadó után, a Zsolnay-negyed kiállításán. 

Fotó: Garas Kálmán

Séi sínap
2016.

Gondoltunk egy nagyot, így 2016 
januárjában megrendeznénk 

– hagyományőrző szándékkal – 
az első SÉI SÍNAPOT 

Ausztriában!

Ha van kedved megtanulni síelni vagy 
szeretnéd baráti társaságban ezt a téli 
sportot űzni, szánkózni esetleg hóembert 
építeni vagy csak gyönyörű helyeken 
sétálni a hóesésben és megtapasztalni a 
sípályák melletti hütték hangulatát (for-
ralt bor, sült kolbász), akkor csatlakozz 
csapatunkhoz! Velünk bármelyiket meg-
teheted! Szeretnénk, ha minél többen je-
lentkeznétek!
A nap folyamán megalakítanánk a Séi 
Síszakosztályt, így olyan gyerekek je-
lentkezését is várjuk, akik szeretnék ki-
próbálni a síelés élményét! A korhatár 
5-12 év! Amit szeretnénk: a gyerekeket 
szervezett keretek között síoktatóval a 
környező hegyeken megtanítani síelni! 

Utazás: különbusszal Séből
Helyszín: Sankt Jakob im Walde, 

Ausztria
Időpont: 2016. január 23. (szombat)

Menjünk együtt: pici - nagy, amatőr 
- haladó, fiatal - öreg, a lényeg, hogy 
érezzük jól magunkat a friss alpesi 

levegőn!

Akinek felkeltette az érdeklődését, 
bármilyen kérdést feltehet Horváth 
Lászlónál a Gejzír sörözőben vagy 
a 06-30-560-5121-es és 06-20-365-

65-08-as telefonszámokon! Várunk 
benneteket: 

Horváth László 
és Pezenhófer György
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Lehet, hogy „megszelídítettük” egy-
mást? Akkor, bizony ez felelősséggel jár. 
A BT-ék már csak ilyenek, és mi vállaljuk 
a felelősséget.

Felelősségünk teljes tudatában a Csa-
tári-hegyekben töltöttünk egy kellemes 
hétvégét, Hanzi barátunk és családja jó-
voltából. Ez a program szerves része volt 
a Nyitott Portaként elhíresült találkozása-
inknak. Különböző stációkon (borospin-
ce-látogatások) mentünk keresztül.

De, ne csak igyunk, együnk is! Volt dö-
dölle, vadpörkölt és mindenféle sütemé-
nyek. A kivitelezők: A Józsi és az asszo-
nyok BT. Minden rendben volt.  Ezek után 
természetesen a jó hangulat sem maradt el.

Október közepén egy könyvbemutatóra 
kaptunk meghívást. Az apropó, hogy mi is 
szereplői vagyunk a könyvnek.  Az Étkek, 
helyek, emberek című gasztronómiai ki-
advány bemutatója Alsóújlakon, az Ősho-
nos Állatparkban került megrendezésre. 
Stílszerűen szabadtéri főzéssel egybeköt-
ve. Ide már ismerősként tértünk vissza, hi-
szen a csapatunk az első újlaki bivalyfőző 
verseny nyertese volt. Gyönyörű napsü-
téses időben, egy igazán kellemes napot 
töltöttünk el több, más baráti társasággal 
együtt.

Ezt kihevertük és már majdnem el is fe-
lejtettük, amikor új ötlet merült fel. Sütő 

Jani jóvoltából folytattuk a Nyitott Por-
ta (Nyitott Pince) rendezvénysorozatot. 
November végén, Vaskeresztesen nyílott 
meg előttünk néhány borospince. A sza-
badtéri főzés ezúttal se maradt el. Udvardi 
Józsi barátunk borjúpörkölttel próbálko-
zott. Ügyes volt, továbbra is Ő marad a 
séfünk. A csillagok hamar feljöttek, mi 
meg jól fűtött, védett helyre mentünk, 
hogy szomjunkat csillapítsuk. Ahogy már 
lenni szokott, Hanzi barátunk ölébe vette 
tangóharmonikáját és tovább fokozta a 
jókedvünket. A hölgyek ezen a napon is 
kitettek magukért, finomabbnál-finomabb 
sütikkel készültek.

És már a jövőbe tekintünk. Idén sem 
marad el a hagyományos évzáró túránk. 
Ahogy eddig is, erre az eseményre, min-
denkit szívesen látunk. Célpontunk a 
dozmati kilátó. Időpontja december 27. 
vasárnap. Indulás a Faluháztól, 9 óra-
kor. Ezt a sétánkat, még a „demizsonos” 
időkben, a tragikus körülmények között 
elhunyt Brenner Jánosról neveztük el. 
Így emlékezünk mindenre és mindenki-
re, „amik” és akik erőszakot szenvednek 
el. És bizony, a bolygónkon ez nap mint 
nap, újra meg újra megtörténik. Elég csak 
a Japán partjainál jelenleg is szennyező 
atomerőműre gondolni, a tömeges erdőir-
tásokra, a brazíliai iszapkatasztrófára, de 

ne feledkezzünk meg a védtelen gyerme-
keket érő erőszakról se, és sorolhatnám a 
végtelenségig.

Kívánok az SBT nevében mindenkinek 
szelíd, békés új évet!

Konti Zoltán 
Étkek című képet 

Séi Baráti Társaság

A Séi Baráti Társaság tagjai – akkor még 
Demizson Klub néven – önmaguktól szer-
veződtek a saját szellemi töltekezésükre. A 
Szombathely melletti falu kultúrházában 
havonta egybegyűltek, s a beszélgetésekre 
neves sportolókat, tudósokat, irodalmárokat 
hívtak meg. 

Az is előfordult, hogy a jó hangulatú össze-
jövetel „sztárja” nem egy messziről jött ven-
dég, hanem valamelyik falubeli lett. Kiderült, 
hogy Sében is lakik sok tehetség, és hogy a 
hétköznapinak tűnő ember élettörténete is 
tartogathat sok tanulságot a többieknek. 

A szellemi töltekezés mellé azért néha 
testi, kulináris élvezetekre is szükség van. 
Az összeszokott csoport tagjai gyakran 
egymás otthonába is ellátogattak, s egyszer 
csak elhangzott: hát akkor főzzünk valamit! 

A nyári időszakban házról házra jártak. Hol 
kecskepörkölt, hol babos káposzta készült. 
Mivel erre a közös főzőcskézésre igény 
mutatkozott, a csoport a szabadtéri főzés 
eszközeivel is egyre jobban felszerelkezett. 
A civilben festőmester séf, Udvardi József 
saját kezűleg gyártotta le a katlant és a mo-
bilizálható kemencét, így aztán több fogást 
is tudnak a helyszínen készíteni. 

Ma már számos főzőversenyre is bene-
veznek, a tavalyi séi falunapon az első, az 
oszkói szőlőhegyi vigasságokon a második 
helyezést érte el a főztjük. Első alkalommal 
2014-ben, az alsóújlaki „Természetesen a 
Hegyháton” rendezvény bivalypörkölt-főző 
versenyén debütáltak, ahonnan el is hozták 
az első helyet. 

Pedig a bivalyról addig nem sokat tudtak, 

csak azt, hogy a mozzarella sajt bivalytejből 
készül. Elkezdtek hát kutatni, utánanéztek 
az interneten, és igazi profi bivalyfőzővé 
képezték ki magukat. A sikerhez minden 
bizonnyal hozzájárult, hogy megfogadták a 
hússal kapcsolatos intelmeket. A bivalyhús 
ugyanis rostosabb, nehezebben puhul meg, 
túlfőzni azonban nem szabad, mert akkor 
szétesik. A versenyen a helyszínen kapott 

Hát akkor főzzünk 
valamit!

Már mobil kemencével is felszerelkeztek



nyolc kilogramm bivalyhúst kellett feldol-
gozni hagyományos paraszti konyha mód-
szereivel.  Hogy a megfelelő állagú és ízesí-
tésű hús, vagy a mellé kínált finom dödölle 
és sütemény nyerte-e el a zsűri tetszését, 
nem tudni, de a Séi Baráti Társaság elhoz-
ta az első díjat, a hat hónapos bivalyborjút. 
Pontosabban nem hozták el, mert a felneve-

lésére nem akadt vállalkozó. Egy ismerős-
nek adták el vágási célra, az árát pedig az 
egyesület közösségi céljaira használták fel.

Vargáné Tersztyánszky Krisztina
(Az írás és a recept az Étkek, helyek, 

emberek – Nemzeti ízek szakácskönyve 
című kiadványban jelent meg.)
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Bivaly-
pörkölt 

bográcsban
A  2014-es alsóújlaki bivalypörkölt-főző-
verseny első helyezett pörköltjének recept-
je, amelyet a Séi Baráti Társaság készített,  
Udvardi József festőmester mint amatőr séf 
vezényletével.
Hozzávalók:
- 8 kg hús
- 3 kg hagyma
- 1 kg friss paprika
- 1 kg paradicsom
- 2 kk őrölt kömény
- 50 dkg mangalica zsír
- őrölt pirospaprika
- só, bors, majoranna
Előző napi teendők hozzávalói:
- fél füstölt csülök
- 3 db közepes sárgarépa
- 1 db fehérrépa
- 2 db kisebb hagyma
- 1 db közepes méretű krumpli
- só, bors, pirospaprika
Előző napi teendők: A füstölt csülköt 
megfőzzük, a főzés után eltávolítjuk róla a 
bőrt. A fél főtt csülök húsát leszedjük, majd 
hozzá adjuk a sárgarépát, fehérrépát darabol-
va, valamint a hagymát és a krumplit. Eze-
ket megfőzzük és a főtt csülökkel és a vízzel 
együtt sóval, borssal, pirospaprikával össze-
turmixoljuk. Másnapig hűtőben tároljuk, ez 
az alapanyag sűrítményként szolgál.
Pörkölt elkészítése: Beletesszük a bog-
rács ba a zsírt. Ezt felhevítjük, és bele-
tesszük a kockára vágott hagymát, amit 
aranysárgára fonnyasztunk. Hozzáadunk 5 
evőkanál jó minőségű őrölt pirospaprikát, 
csomómentesre keverjük. Beletesszük a 
kockára vágott sózott, borsozott húst. Egy 
órán keresztül főzzük saját levében. Ekkor 
beletesszük a csíkokra vágott paprikát, pa-
radicsomot és egy fej zúzott fokhagymát, 
valamint 4 db babérlevelet, 1 kávéskanál 
majorannát. Tovább főzzük 10 percen ke-
resztül, majd felöntjük 2 liter vízzel. For-
rón tartjuk 2,5 órán át. Ekkor hozzáöntjük 
az előre elkészített csülköt, amit eddig 
titokként kezeltünk, és egymás közt csak 
„szuttyként” neveztünk. 3 óra főzés után 
ellenőrizzük, hogy a hús megpuhult-e. Ha 
igen, hozzáöntünk 3 dl száraz vörösbort.
Tálalás: Dödöllével, tésztával, galuskával.

Jó étvágyat!

Számos betegség, de leggyakrabban a 
fertőzéses eredetű megbetegedések kí-
sérője a láz. Különösen gyakori a lázas 
betegség az őszi-téli időszakban. A maga-
sabb testhőmérsékletet a fertőzés hatására 
felszaporodó gyulladásos mediátorok ha-
tására beinduló immunológiai és metabo-
likus változások okozzák, melynek célja a 
szervezet védelme, illetve egyensúlyának 
a megtartása. A magasabb testhőmérséklet 
egyben gátolja számos kórokozó szaporo-
dását az újabb vizsgálatok szerint.

Számos bizonyíték szól amellett, hogy 
az emelkedett testhőmérséklet inkább elő-
nyös, mint sem. Így az orvostudomány 
manapság a lázat hasznosnak tartja. Új 
alapokra helyeződött a lázcsillapítás, kü-
lönösen a kellemetlen fizikális módszer 
(hűtőfürdő, borogatás) inkább árt, mint 
használ.

Nem mindegy a hőmérséklet mérése. 
Legalkalmasabb a végbélben mérés, mert 
ez jelzi a maghőmérsékletet. A fülben és 
szájban mért hő számos pontatlanságot 
rejt magában. A nagyobbaknál használt 
hónalji hőmérőzés egyszerű, de nem 
100%-os értékű.

A lázat csillapítani nem kell, csak lehet! 
A lázcsillapítás célja a közérzet és az álta-
lános állapot javítása.

A lázcsillapítás elmaradása nem okozott 
emelkedést a lázgörcs gyakoriságában, 
sem más szövődmény, károsodás nem lé-
pett fel, ezt tudományos felmérések bizo-

nyítják.
39 C fok feletti lázat akkor kell csilla-

pítani, ha a gyermek közérzete rossz, alu-
székony esetleg egyéb tünet is kíséri. 3 
hónap alatti csecsemőknél természetesen 
alacsonyabb a határérték, mert nem min-
dig kórjelző a láz mértéke. Őket, ha láza-
sak, lássa gyermekorvos.

Az elhúzódó tartós vagy visszatérő lá-
zas állapot, vagy ha a láz bevérzésekkel 
jelentkezik, szintén orvosi kivizsgálást 
igényel.

Lázcsillapításra jól bevált az Ibupro-
fen (Nurofen, Brufen, Algoflex baby) ill. 
Paracetamol származékok (Panadol, Me-
xalen). Szalicilátot (Kalmopyrin, Aspi-
rin) 12 év alatti gyerekeknek nem adunk. 
Amidazophen és Algopyrin is csak ritkán 
nagyon nehezen csillapítható láz esetén 
adható. Fontos viszont a kellő folyadék 
bevitele.

Jó egészséget kívánok, kevés lázas be-
tegséget!

Dr. Scherer Erzsébet gyermekorvos

Láz és lázcsillapítás
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A Toronyi Plébánia szervezésében 2015. 
május 11-18. között, valamint szeptember 
28. és október 5. között 49-49 fős zarán-
dokcsapat utazott Olaszországba. A szerve-
ző, a csapat tényleges és lelki vezetője Dr. 
Perger Gyula toronyi plébános volt.

Az útvonalunk Szombathely – Bucsu 
– Klagenfurt – Mestre – Róma – Nápoly 
– Sorrento – Assisi – Loreto – Mestre – 
Klagenfurt – Bucsu – Szombathely volt.

Az indulási nap, május 11., –Szűzanya 
hónapja – szép hajnalán, fakultatív szent-
misén vettünk részt a toronyi templom-
ban, majd fél ötkor elindultunk Róma felé. 
Rövid pihenőkkel megszakított folyama-
tos utazás után este fél nyolc körül érkez-
tünk meg a Szent István zarándokházba, 
Rómába, ahol négy éjszakát töltöttünk. 
A kb. 14 órás út fáradalmait segített elvi-
selni, hogy közben egy II. János Pál pápa 
életéről készült, háromrészes, több órás 
filmet néztünk meg, mintegy lelki ráhan-
golódásul a ránk váró élményekre.

Természetesen a látnivalók megtekin-
tését a Szent Péter Bazilikával kezdtük. 
Hiszen Róma az odaérkező, katolikus hí-
vők számára elsősorban nem Olaszország 
fővárosa, hanem a világ keresztényeinek, 
a kétezer éves kereszténységnek a köz-
pontja, és Jézus Krisztus földi helytartójá-
nak, a mindenkori pápának a székhelye. A 
Szent Péter Bazilikán belül először a Ma-
gyar Kápolnába siettünk a szentmisére. A 
megindítóan szép környezetben a szent-
misét Vértesaljai László jezsuita atya, a 
Vatikáni Rádió magyar adásának vezetője, 

a zarándokház rektora, Németh László és 
vezetőnk, Gyula atya celebrálták. Minist-
ránsaik, útitársaink három szorgos isko-
lásfiú voltak.

A szentmise után idegenvezetőnk irá-
nyításával módszeresen megtekintettük, 
megcsodáltuk a világ méltán legnagyobb 
keresztény templomának felbecsülhetet-
len értékű kincseit. Három napos római 
barangolásaink során, élményeink el-
mélyítésében nagy szerepe volt rendkí-
vüli felkészültségű idegenvezetőnknek, 
Gönczy Erzsébetnek. Erzsike több mint 
negyven éve él Rómában, közvetlen, mo-
solygós egyénisége, segítőkészsége okán 
mindannyian barátként zártuk a szívünk-
be. A műkincsek megtekintését a legna-
gyobbal, Michelangelo Piétájával kezd-
tük.

A carrarai márványból készült, csodás 
szépségű Szűzanya homlokán átsuhanó 
örök szomorúsággal tartja ölében holt fiát. 
Majd a Szent Péter sírja fölé emelkedő; 
Bernini baldachint és a Pápai Oltárt, Szent 
Péter bronzszobrát és II. János Pál sírját 
csodáltuk meg. A bazilika impozáns mé-
retei, lenyűgöző, gazdag szépsége Isten 
jelenlétét és a kereszténység kétezer éves 
történelmét sugallta nekünk megilletődött 
zarándokoknak.

A következő nap reggelén, szerdán nagy 
izgalommal és várakozással indultunk 
a pápai audienciára, hogy találkozzunk 
Ferenc pápával. Azzal a Ferenc pápával, 
aki iránt a világ lelkesedése beiktatása óta 
töretlen, sőt növekszik. Annyira emberien 

beszél, semmi pátosz, semmi fennköltség, 
és akivel ezért minden Krisztus-hívő azo-
nosulni tud. Aki azt hirdeti, hogy az evan-
gélium az öröm forrása, ezért az Isten-adta 
életet örömben kell leélni.

Szerencsére korán érkeztünk, és a nagy 
szektorok egyikében az elválasztó kordo-
nok mellett sikerült helyet találnunk, így 
Ferenc pápa mintegy kétméternyire haladt 
el mellettünk. Rendkívüli élményben volt 
részünk. A kb. 50-60 ezres tömeg olyan 
lelkesedéssel élte meg hitét, üdvözölte 
az egyfolytában mosolygó, szeretetet su-
gárzó pápát, hogy az mindenkire, ránk is 
átragadt. Meglepetés, és öröm volt látni a 
mellettünk ülő, – korábban fegyelmezet-
lennek tűnő – 12-14 éves kamaszlányok 
szeme sarkában a könnycseppeket, ahogy 
elhaladt előttük.

Szerdán délután és csütörtök délelőtt 
szisztematikus városnézés következett; 
megtekintettük az európai civilizáció 
egyik bölcsőjének, az „Örök város” tü-
neményes építményeit; a Colosseumot, a 
Pantheont, a Forum Romanum-ot, a Trevi 
kutat, a Spanyol lépcsőt, a Lateráni bazili-
kát, a Szent Pál bazilikát, a Traianus oszlo-
pot és az Angyalvárat. Délután a Vatikáni 
Múzeumok páratlan műkincseit csodáltuk 
meg. Az ötödik napon reggeli után indul-
tunk tovább délre, Nápoly felé. Déli 12 óra 
tájban érkeztünk meg a Vezúv 1200 méter 
magas vulkáni kúpjához. A bátrabbak, a 
csoport nagyobb része, az utolsó 800 mé-
teres emelkedőt is megmászva egészen a 
kráter széléig jutott. Megérte; csodálatos 
kilátás nyílott a Nápolyi-öbölre és a Sor-
rentói-félszigetre. Másnap reggel komp-
hajóval mentünk Capri szigetére. Ott a 
kikötőben egy kisebb hajóra átszállva kö-
rülhajóztuk a Földközi-tenger gyöngysze-
mének is nevezett gyönyörű szigetet. Ezt 
követően bérelt kisbuszokkal mentünk 
Capri városába. Meglátogattuk Augustus 
varázslatos, – a mennyországot idéző – vi-
rágos kertjét, ahonnan csodás kilátás nyílt 
a kikötőre, és a Fraglioni-sziklákra. Dél-
után tovább utaztunk az őslakosok váro-
sába Anacapriba, ahol a híres svéd orvos, 
Axel Munthe villáját tekintettük meg.

A hetedik nap, vasárnap reggelén in-
dultunk Assisibe, Szent Ferenc városába. 
A kellemes, napos időben már messzi-
ről feltűnt a város jellegzetes sziluettje, 
a hatalmas háromszintes San Francesco 
katedrális. A templom legfőbb látványos-
sága a Giotto által festett több mint húsz 
képből álló–Szent Ferenc legendáját áb-

ZARÁNDOKÚT RÓMÁBA

A loretoi bazilika lépcsőin
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rázoló–freskósorozat. Délután tovább 
utaztunk Loreto-ba. „A loretói Szent 
Ház a Szűzanya első igazi nemzetközi 
kegyhelye, évszázadok óta a keresztény 
Mária-kultusz lüktető szíve” – írta II. Já-
nos Pál pápa. A loretói szentélyben Szűz 
Mária názáreti házát tekintettük meg. A 
legenda szerint angyalok hozták ide Má-
ria szülőházát, vagy a keresztes háborúk 
lovagjai. Ugyanis olyan kövek találhatóak 
a Szent Ház falában, amelyek biztosan a 
Szentföldről származnak. Vasárnap lévén, 
a napot szentmisével zártuk. A hatalmas, 
gyönyörű templom egyik oltáránál Gyula 
atya celebrálta a szentmisét. A szertartás 
végének megható eseménye volt: egy 
dozmati ifjú párt – akik 12 évvel ezelőtt 

ugyanezen a napon keltek egybe – Gyula 
atya külön áldásban részesítette.

A zarándokút páratlan élményekkel 
gazdagított, és bizonyára jobb emberré 
tett bennünket.

Így elérte célját. Számomra, aki elő-
ször vettem részt ilyen úton hitemet erő-
sítő, felejthetetlen élmény volt. Boldogan, 
úgy látom; II. János Pál és Ferenc pápa 
tanítása, példája termékeny talajra hull 
minden értelemben. Rendkívül „profi” 
volt a szervezés; nem éreztük fárasztó-
nak a hosszú utakat, mert folyamatosan 
érdekes „felkészítő” filmeket láthattunk, 
hogy könnyebben múljon az idő. Belépve 
Ausztriába, majd Olaszországba mindkét 
ország történelméről részletes ismertetést 

hallhattunk egy, az egyházközséghez tar-
tozó fiatalembertől. A zarándokút napjait 
szép keretbe foglalták a reggeli és esti kö-
zös imádságok. Ezek a szív mélyéig ható, 
szép énekek és imádságok egy – Gyula 
atya által szerkesztett és kezünkbe adott 
– kis könyvben, voltak megtalálhatóak. 
Egy részüket szülőfalujában gyűjtötte, így 
mentve meg azokat az utókor számára. 
Istenadta erős, szép hangjával is vezetett 
bennünket, és nem személyválogató, de-
mokratikus, nagy szeretettel, spontán, óvó 
figyelemmel viszonyult mindenkihez, ami 
meghatott, és boldogsággal töltött el ben-
nünket. Köszönjük!  

Dr. Molnár Rezső 

Karácsonyi misztériumjáték – betlehe-
mezés vagy pásztorjáték. Valószínűleg 
a Séi Telegráf olvasói is többször jártak 
már Jézuska-váráson. December 24-én a 
Szombathelyi Egyházmegyében is több 
templomban várják a kisebb illetve na-
gyobb gyermekeket, hogy együtt idézzék 
fel Jézus Krisztus születésének történetét. 
Sében is nagy hagyománya van a Jézus-
ka-várásnak. Idén december 24-én 15 óra-
kor kezdődik a séi gyermekek előadása 
a templomban. De vajon honnan ered és 
milyen hagyománya van ezeknek a szoká-
soknak? Mi a különbség a misztériumjá-
ték és a betlehemezés között?

A misztérium szó eredete bizonytalan, 
jelentése titok, rejtély. A szót a vallásos 

színjátékok megnevezésére használták. A 
misztériumjáték angol és francia nyelvte-
rületen a liturgikus drámákból alakult ki. 
Az első előadás a 14. századból maradt 
ránk. Hazánkban a középkori misztérium-
játékban találjuk meg a gyökereit, ennek 
hagyományait pedig a kutatók a 19. szá-
zadban kezdték el keresni. A hagyomány 
szerint először a templomok előtt, majd a 
templomokban, egy külön erre a célra ké-
szített színpadon adták elő Jézus Krisztus 
születéstörténetét általában iskoláskorú 
gyermekek. Ma már több településen mű-
velődési házakban mutatják be a játékot, 
amelyben azt a történetet idézzük fel, 
amikor a három napkeleti bölcs, illetve az 
egyszerű emberek, azaz a pásztorok kere-

sik fel a Kisdedet. A Jézuska-várás betaní-
tásában ma már leginkább a hitoktatóknak 
és a lelkipásztor-segítő munkatársaknak 
van a legnagyobb szerepe.

A betlehemezés vagy pásztorjáték ma-
gyar népszokás, ma már kevesebbszer ta-
lálkozunk vele, mint a Jézuska-várással. 
Karácsony előestjének délutánján a fia-
talok elindulnak a faluban, hogy minden 
házba bebocsájtást kérjenek. Általában 
késő estig járják az utcákat. A betleheme-
zés keretében a gyermekek – kisebbek és 
nagyobbak egyaránt – egy kis betlehemet 
visznek magukkal, amely fából vagy pa-
pírból készül. Sok helyen hagyomány, 
hogy egy templomban helyezik el a sze-
replőket. Megtaláljuk a betlehemben a 
Szent Családot, a jászolt, a csillagot és az 
állatokat. A szereplők először engedélyt 
kérnek a háziaktól, hogy előadhassák a 
történetet. Ezt követően köszöntik a ház-
ban lakókat, majd előadják Jézus szüle-
tésének történetét énekes, párbeszédes 
formában. Az előadás után minden háznál 
jutalomként megvendégelik a szereplőket.

A hagyomány szerint a betlehemezés 
szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 
egy alkalommal Grecchióban (egy olasz 
falu Assisi mellett) eljátszatta a helyi la-
kosokkal és állataikkal Jézus születésének 
történetét. Ekkor más szerzetestársak is át-
vették a szokást, majd terjeszteni kezdték. 
Később az élő szereplőket agyag- vagy 
viaszszobrok váltották fel. Az első ma-
gyar szövegek a 17. századból maradtak 
fenn. A legrégibb ismert magyar nyelvű 
betlehemes játék szövege a váci egyház-

A karácsonyi misztériumjátékról és a 
betlehemezésről
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megyei könyvtárból került elő. Ezt Liptay 
István ecsegi plébános jegyezte fel 1684 
és 1694 között. Hazánkban két fajtája van 
a betlehemezésnek: az egyik, amelyet élő 
szereplők mutatnak be, a másik pedig, 
amikor bábokkal adják elő a pásztorjáté-
kot, ezt bábtáncoltató betlehemezésnek is 
nevezik.

„Újra eljött hozzánk szent 
Karácsony napja
Örüljön mindenki ki e földet lakja!

Megszületett Krisztus, kárhozattól 
megment
Öröm van a mennyben, ujjongás 
van itt lent.

Ez Karácsony napján örömünk 
forrása,
Hogy van a világnak dicső 
Messiása !”

H. Pezenhófer Brigitta 
és Pezenhófer György

Fotók: karácsonyi képek korábbi 
Jézuska-várásokról
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Eddig a szószék felújítására az 1.800.000 forintból 1.206.400 forint jött össze! Köszönet 
érte az adományozóknak!
Köszönetünket fejezzük ki az oltárok felújítása során végzett társadalmi munkáért az 
alábbi személyeknek: Balikó Cukrászat, Böndicz László, Horváthné Kruczler Zsanett, 
Kecskés István, Magyar Péter, Mukits Eszter, Poór Sarolta, Pezenhófer György, Raffai 
Menyhért, Takács Lajosné és Takács Lajos.

A templom oltárainak felújítása, 
amely az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumától elnyert pályázat segítségével 
valósult meg, minden jószándékú ember 
tetszését elnyerte. A szószék felújítását 
is, az oltárokhoz hasonlóan szeretnénk 
elvégezni. A felújításhoz szükséges 
1.800.000 ft-ból ezidáig 1.206.400 Ft jött 
össze, ha Ön is szívügyének érzi az Isten 
házának szépségét, kérjük támogassa e 
nemes szándékot! Adományát a templom 
sekrestyéjében, vagy csekken, vagy át-
utalással is feladhatja, az alábbi számla-
számon: 10702088-66726870-52000001, 
amelyen kérjük, tüntesse fel, hogy a szó-
szék felújítására történt az adományozás, 
mert nevét, címét, és az adomány mérté-
két az Adományozók Könyvébe bevezet-
jük, hogy megőrizzük azt az utókornak. 
Az eddigi adományozóknak írásban is 
megköszöntem felajánlásukat, most eb-
ben a formában is köszönetemet fejezem 
ki, hogy szívügyüknek tartják Isten házá-
nak szépségét!

Dr. Perger Gyula plébános, 
püspöki referens



A templom mellett felállított Betlehem, 
az ünnepi fények a faluban, a koncertre 
igyekvő emberek egy szép este ígéretét 
jelzik. A kis sekrestyébe egymás után hoz-
zák a séi asszonyok és a helyi cukrászat 
a szeretetvendégségre a finom süteménye-
ket, szinte már nincs hova lerakni őket. 
Pedig ide még egy nagy létszámú kórus-
nak is be kell férnie. A közönség egy ré-
szének csak állóhely jutott. 

A kiküldött meghívón egy „nagy múltú” 
kórus koncertjét ígérte az ÖrökSégünk Ala-
pítvány. A nagy múlt 56 évet jelent, hiszen 
1959-ben, a szombathelyi Zeneiskola 50 
éves jubileumára alakult a kórus Schmidt 
Mihály vezetésével. 1972-től Horváth Re-
zső lett a karnagy, aki 17 éven át megsza-
kítás nélkül vezette az együttest. Vezetése 
alatt 1974-ben „Hangversenykórus”, majd 
„Fesztiválkórus” kategóriában szerez-
te meg a legmagasabb minősítést, majd a 
„kiváló együttes” címet. Szinte minden 
évben szerepeltek a rádióban. Szereplése-
ikkel többször elnyerték a „Kiváló teljesít-
ményért” rádiós plakettet és szerepeltek a 
„Kóruspódium” nyilvános stúdióhangver-
senyén. Koncerteket adtak a fővárosban 
és nagyobb vidéki városokban. Külföldön 
Ausztriában, Bulgáriában, Lengyelország-
ban, az akkori Jugoszláviában, Szlovákiá-
ban és Németországban, később Olaszor-
szágban szerepeltek. Rendszeres szereplői 
voltak az évről évre felújított Varázsfuvola 
előadásoknak. Horváth Rezsőt tanítványai 
követték a karnagyi szerepben, majd 2010-
ben Horváth Imre vette át a kórust. Meg-
újították repertoárjukat, a Savaria Szimfo-
nikus Zenekarral kötött megállapodásuk 
alapján pedig bérletes előadásokon operák 
koncert előadásán szerepeltek. Igazi szak-

mai ünnepet jelentett mind a kórus, mind a 
közönség számára Liszt Ferenc Via Crucis, 
Franz Schubert Esz-dúr mise, Haydn Te-
remtés oratóriumának előadása. 

Király Katalin karnagy 2014 áprilisában 
vette át a kórus vezetését. Mottóját így fo-
galmazta meg: „Kiemelt célnak tekintem 
emberileg és zeneileg a harmónia megte-

remtését, a kórustagokkal s a mindenkori 
hallgatósággal megosztani a zene szépsé-
gét, lélekemelő erejét, s tovább hirdetni 
az emberi élethez szorosan hozzátartozó 
zenei műveltség szükségességét.” 

Király Katalinnak és a vele érkező kó-
rusnak mindez sikerült Sében. Valóban 
lélekemelő erejű, adventi üzenetekkel 
teli, szépséges koncertet hallhatott az értő 
közönség. A mi falunkban nemcsak sok 
zeneművész és énekes él, szeretik a séiek 
a zenét. Ezt az is bizonyítja, hogy a tizen-
hetedik adventi koncert iránt is nagy volt 
az érdeklődés. Jó volt együtt hallgatni a 
szárnyaló dallamokat, átélni közösen ad-
vent hangulatát, meghitt beszélgetéseket 
folytatni az elmaradhatatlan szeretetven-

dégségen. Az Erkel Kórus és az ÖrökSé-
günk Alapítvány ezzel a koncerttel, ezzel 
az estével kívánt mindenkinek békés, ál-
dott várakozást és szép Karácsonyt.

Horváth Balázsné
A fotókat Horváth Balázs készítette
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Karácsonyi gyóntatás
december 19-én, szombaton 13-14 óra között a séi templomban.

december 24. 22 óra: elővételezett éjféli szentmise, Sé
december 25. ½ 10 óra: karácsonyi szentmise, Sé
december 26. ½ 10 óra: Szent István első vértanú ünnepe, Sé
december 27. ½ 10 óra: Szent Család vasárnapja, Sé
december 31. 17 óra év végi hálaadás, Torony

Adventi várakozás az Erkel Kórussal

Király Katalin karnagy vezényel



A 2015/2016. bajnoki évre történő fel-
készülés július 10-én kezdődött. Változás 
volt, hogy az U-21-es bajnokság helyett, 
ezúttal U-19-es bajnokságban kell szere-
peltetni a fiatalokat. Ez érzékenyen érintett 
bennünket, hiszen itt az 1997-2002 között 
születettek játszhatnak, 7 fő túlkorossal ki-
egészülve. Szerencsére sikerült fiatalokat 
igazolni, így nincs akadálya a zökkenő-
mentes szereplésnek. Itt jegyezném meg, 
hogy nemcsak Séből, hanem Szombathely-
ről és Toronyból is érkeztek hozzánk. Azt 
is fontos kiemelni, hogy nem kellett senkit 
noszogatni, mindegyik gyerkőc örült, hogy 
játszhat és annak is, hogy mindezt rende-
zett körülmények között teheti meg. Ezt a 
szülők csak megerősíteni tudják! Mi min-
denkire odafigyelünk, nem úgy, mint más-
hol. Egyesületünknél az MLSZ TAO pá-
lyázatból elnyert támogatásból valamennyi 
játékos fel lett öltöztetve, azaz mindenki 
megkapta a felszerelés szettet, hovatarto-
zástól függetlenül! Talán mi ebből a szem-
pontból is különbözünk másoktól, amit 
ígérünk, azt betartjuk!

Az ifi csapat szereplése az elvártak szerint 
alakult. Jelenleg a 9. helyen állnak. Elvárás 
az volt, hogy a fiatalok épüljenek be a csa-
patba és egy egységes társaság alakuljon ki. 
Ezt maximálisan teljesítették. Voltak egé-
szen kiváló meccseik, példaként említhet-
ném, hogy legyőzték a 13 meccse veretlen 
Gyöngyöshermán csapatát. További cél, 
hogy a második félévben tovább fejlődjenek 
és továbbra is jó közösséget alkossanak.

A felnőtt csapat egészen kiváló félévet 
produkált. Akik meccsre jártak, azt láthat-
ták, hogy folyamatosan fejlődik a csapat. 
Kialakult egy egységes mag, akik hét-
ről-hétre nagyon jó meccseket produkáltak. 
Ez meglepő is lehet, ha figyelembe vesszük 
a kritikán aluli edzéslátogatottságot. Végül 
az utóbbi évek legjobb szereplése jött ösz-

sze, jelenleg a 7. helyen áll csapatunk, de 
a harmadik helyezettől csak négy pont a 
távolság. Cél az, hogy a második félévben 
minimum meg kell tartani a jelenlegi he-
lyezést, megőrizve azt a hozzáállást, men-
talitást, ami jellemezte a társaságot!

Túl vagyunk egy jól sikerült félévzáró 
banketten, ahol szurkolóinkkal együtt bú-
csúztattuk az évet. Köszönet érte a Gejzír 
Söröző munkatársainak és a „sütemény-
készletet” biztosító szülőknek. 

A labdarúgáson kívül a tekeszakosztály to-
vábbra is működik! Részt veszünk a környező 
falvak bajnokságában, egészen jó szerepléssel. 
A csapat tagjai megkapták a már régóta meg-
érdemelt egyen szerelésüket, alkalmazkodva 
az egyesület kék-sárga színéhez.

A 2015/2016. évi MLSZ TAO pályázaton 
a sportöltöző tetőszerkezetének cseréjére és 
a labdarúgó pálya felújítására nyújtottunk 
be pályázatot, természetesen továbbra is pá-
lyáztunk az utánpótlás kategóriában is. A ha-
tározatot megkaptuk, örömmel jelenthetem, 
hogy elfogadták pályázatunkat! Most a tá-
mogatók keresésének időszakát éljük. Mint 
minden évben ezúttal is az Elektromol Kft. 
állt mellénk és biztosítja az anyagi erőfor-
rást. Itt szeretném megköszönni és kiemelni 
Molnár Sándor ügyvezető igazgató elköte-

lezettségét sportegyesületünk iránt, nélküle 
a tervek csak álmok lennének! Pályázatunk 
másik támogatója a Vasi Full-Táv Kft., kö-
szönöm Rácz István ügyvezető igazgatónak, 
hogy céljaink megvalósítása mellé állt! To-
vábbra is arra buzdítom a helyi vállalkozá-
sokat, hogy hasonlóan vállaljanak szerepet 
nem csak sportegyesületünk, hanem a falu-
ban működő civil szervezetek támogatásá-
ban! Köszönöm! 

Örömmel tudatom Önökkel, hogy a 
sportegyesület 9 személyes Renault Trafic 
kisbusza megérkezett. Működtetésének 
megtervezése folyamatban van. A félreér-
tések elkerülése végett, azt is el kell, hogy 
mondjam a busz nem csak az „ölünkbe 
pottyant”, rengeteget kellett tenni azért, 
hogy megkapjuk!

A sportegyesület vezetése továbbra is 
azon dolgozik, hogy a falunk profitáljon 
tevékenységéből. Mi nem csak ígérge-
tünk, hanem meg is valósítjuk terveinket. 
Az évek során elsősorban pályázatainknak 
köszönhetően számos beruházást és be-
szerzést valósítottunk meg. Erről az útról a 
jövőben sem kívánunk letérni. Aki tud és 
akar segíteni, azt kérem, álljon mellénk! 
Aki nem akar segíteni vagy irigykedik, azt 
kérem, ne hátráltassa tevékenységünket!

Végezetül engedjék meg, hogy magam, 
a sportegyesület vezetősége és valameny-
nyi játékosa nevében kívánjak Önöknek 
Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet!

Továbbra is, HAJRÁ SÉ!!

Nagy Róbert, SE elnök
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Az egyesület Renault Trafic kisbusza

Az ifi csapat


