
2015. február 18.
A falu 2015-ös költségvetése: a főbb terv-

számok elfogadása után a Faluház bevételi 
lehetőségeit is mérlegeltük (bérleti díj), to-
vábbá a civil szervezetek támogatásának 
keretösszegét is meghatároztuk. A Szünöse 
lakópark jövőbeni beruházásra elkülönített a 
testület 18 millió forintot.

Településünk új aljegyzője Nemes Mik-
lós, a 6 pályázóból ő lett a kiválasztott. Már-
cius közepén kezdte el munkáját a közös 
hivatalban.

A kerékpárúttal kapcsolatban egyeztetés 

volt a Vas Megyei Közgyűlés alelnökével. A 
körforgalomtól a faluig tartó rész Szombat-
helyhez tartozik, így még a város vezetésé-
vel is kell újból tárgyalni.

Sé honlapjainak (www.se.hu, www.9789.
hu) az összevonására is javaslat született, 
így a közeljövőben egy informatívabb és in-
novatívabb honlapja lesz a községnek.

A déli lakótelep elejére hirdetőtábla ké-
szült. A patakkal párhuzamosan futó árkot 
kitisztítottuk, melynek eredményeképpen a 
fedőkővel kirakott árok alja újra napvilágra 
került.

2015. március 11.
Közmeghallgatás keretében kértük a falu 

lakosságának véleménynyilvánítását, kérdé-
seit. A megjelent kb. 30 séi lakos – valamint 
a képviselő-testületi tagok – előtt Sörös Ist-
ván polgármester beszámolt a 2014. évben 
történtekről, a 2015-ben megfogalmazott 
célkitűzésekről. Többek között szó esett az 
ebtartás változásáról, a tűzgyújtási tilalom-
ról, a felnőtt háziorvosi ellátás jövőbeni 
megoldásáról. A közmeghallgatáson megje-
lent séiek többsége a Szabadság utcai járda 
állapotát sérelmezte, erről a képviselő-testü-
letnek is tudomása van, a faluközpont kiala-
kítása során kiemelt figyelmet fog kapni e 
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Mint azt már a híradásokban is lehetett 
olvasni, az egész országban – de itt ki-
emelkedik Vas megye – létrejöttek a Helyi 
Értéktár Bizottságok. Civil mozgalomról 
van szó, melyben a helyi lakosok által 
alakított HÉB összegyűjti a település által 
értéknek tartott tárgyakat, turisztikai je-
lentőségű értékeket stb. Ezeket felterjesz-
tik a Megyei Értéktár Bizottságba, innen 
lehet akár hungarikum (országos szintre 
terjesztik) is az adott érték, de lehet őrzött, 
védett örökség is. A Helyi Értéktár Moz-
galom állami pályázatokon is részt vehet 
(pl: állagmegőrzés, turisztikai kiadvány 
stb.) 

Sé Község Önkormányzata is fontos-
nak tartotta a helyi bizottság megalakítá-
sát, ezért a május 27-i képviselő-testületi 
ülésen döntöttünk a Séi Települési Érték-
tár Bizottság felállításáról. A következő 
tagokra tett a testület javaslatot: Horváth 
Balázsné, Janzsó László, dr. Károlyi Má-
ria, Konti Zoltán és dr. Tímár Gáborné. A 
testület fontosnak tartotta, hogy a polgár-
mester is a bizottság tagja legyen. A júni-
us 12-én tartott alakuló ülésen a tagok a 
bizottság elnökének kértek fel és válasz-
tottak meg.

Természetesen a felkért embereken kí-
vül bárki csatlakozhat a mozgalomhoz, 

aki tevékenyen is hozzá tud járulni az ér-
tékek fennmaradásához. Sé esetében nem 
is igazán lehet összegyűjtésről beszélni, 
hiszen már több helyen is (könyv, egyéb 
kiadvány) megtalálhatók ezek az értékek, 
inkább a különböző életkorú tagok véle-
ménye, látásmódja, emlékei is hozzájárul-
hatnak az Értéktár további fejlesztéséhez.

A frissen megalakult bizottság a Megyei 
Értéktárba az alábbi 4 séi értéket terjesztette 
fel: 1. Kiemelten védett régészeti lelőhely 
Sé község Malomi-dűlőjén (falunk 6-7000 
éves múltja), 2. Sye Mihály öröksége. A 
kis- és nagyseei Sey nemzetség története és 
máig élő kapcsolata Sé községgel, 3. „SÉ” 
falunév, 4. Pünkösdi királynéjárás Sében. A 
jövőben ezek a helyi értékek használhatják 
a Séi Érték elnevezést. A jelkép, logó terve-
zése folyamatban van.

Június 29-én Tausz István a Vas Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke arról értesített 
bennünket, hogy újkőkori múltunk és em-
lékei, a Séi Vénusz és társai bekerültek a 
megyei értéktárba, így jogosultságot sze-
reztünk arra, hogy használhassuk a Vas 
Megyei Érték megjelölést. A kiemelten 
védett régészeti lelőhely felkerül a megyei 
értéktár honlapjára is – vasiertektar.hu.

A szeptember 6-án Sárváron megtartott 
átadó ünnepségen kisebb kiállítással és 

képeslapokkal vártuk az érdeklődőket.

Sörös István

Séi értékek
Megalakult a Séi Települési Értéktár Bizottság
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probléma orvoslása is.
A falun átmenő kamionforgalomról is szó 

esett. Mivel a falu főutcája már nem főútként 
szerepel a térképeken és a nyilvántartások-
ban, így a KRESZ is tiltja az átmenő kami-
onforgalmat. Ennek ellenőrzésére havonta 
többször is rendőrségi intézkedés történik.

Ismételten felhívjuk a lakosok figyelmét, 
hogy a fűnyesedéket ne más földjére, portájá-
ra, illetve ne a vízelvezető árokba tegyék le! A 
növények metszéséből keletkező fanyesedé-
ket a focipálya melletti területre lehet tovább-
ra is elhelyezni (ledarálásra kerül).

A hosszúra nyúlt közmeghallgatás után 
tartottuk a képviselő-testületi ülést, ahol 
meghallgattuk a sportkör beszámolóját az 
elmúlt és az idei év pályázati lehetőségeiről, 
helyzetéről. Megtárgyaltuk az önkormány-
zat szociális rendeletét, közművelődési fel-
adatait, valamint új utcanévvel is gazdago-
dott a falu: Picege utca. (A temető felett – a 
Fenyves u. páratlan oldali kertek alatt – hú-
zódó erdei út. Régi séi térképeken is megta-
lálható a Picege elnevezés)

2015. április 22.
A Nemzeti Művelődési Intézet munka-

társai rövid tájékoztatót tartottak a Helyi 
Értéktár Mozgalom fontosságáról, céljairól. 
A képviselő-testület tagjai javaslatot tettek 
a helyi települési értéktár bizottság tagjaira.

A sportkör minden éven indul a TAO-pá-
lyázaton (a vállalkozások által fizetett társa-
sági adó egy részét sportra lehet fordítani), 
melynek önrészéhez (30%) a falu a költ-
ségvetéséből is hozzájárul. A tavalyi pályá-
zatból júniusig kellett beszerezni az akkori 
pályázatban a sportkör által előre meghatá-
rozott eszközöket (nagy teljesítményű ön-
járó fűnyíró, öntöződob, pályavilágítás fej-
lesztése). A 2015-2016-os pályázaton való 
részvétel is eldöntésre került, így a jövő évi 
fejlesztés előreláthatólag a sportpályán lévő 
öltözőépület tetőfelújítása lesz.

Egyeztetés volt dr. Károlyi Mária ré-
gésszel az általa Sében létrehozni kívánt 
magángyűjteményről.

A Faluház kulturális közalkalmazottal 
gazdagodott (állami alkalmazott), az új 
munkatárs bére nem a séi költségvetést ter-
heli, de tudása és segítőkészsége hozzájárul 
a Faluház munkájához.

Egy korábbi képviselő-testületi ülésen 
szó esett a szennyvíz- és csatornahálózat 

felméréséről, ez a tanulmányterv elkészült. 
Ennek ismeretében beszéltünk a megvalósí-
tás mikéntjéről (mint minden más, ez is sok 
pénzbe kerülne). 

A jelenleg is a sportpálya mögött működő 
fanyesedék-lerakó állapota nem túl rózsás. 
Sajnos sokan nem csak az ágakat viszik oda, 
még mindig található műanyag szék, drót 
az ágak között, de a helyzet kissé javult a 
korábbiakhoz képest. A lerakó rendbetétele 
folyamatos.

Sé Község Önkormányzata a szombathe-
lyi Hétszínvirág Óvodával kötött megálla-
podást óvodai ellátásra, ami azt jelenti, hogy 
a séi gyerekek „körzeti óvodája” a Hétszín-
virág Óvoda.

A patakok takarítása megkezdődött és fo-
lyamatosan zajlik.

Polgármester úr tárgyalt Illés Károllyal, 
Szombathely alpolgármesterével a két tele-
pülést összekötő kerékpárút ügyében. A terv 
szerepel a város Integrált Területi Programjá-
ban. A megvalósítás időpontja még kérdéses.

2015. május 27.
Mint minden alkalommal, így most is az 

előző testületi ülés óta eltelt időszakban tör-
tént intézkedésekről, eseményekről tett be-
számolót a polgármester.

Május 2-án Asztro-majális volt a Faluház 
mellett.  Május 4-én a képviselő-testület bi-
ciklis falubejárást tartott.

Május 16-án a Zsigmond-napon Dozmat, 
Torony és Sé csapatai lovagi tornán mérték 
össze tudásukat, erejüket. Szó esett a Séi 
Csatornamű Társulat hivatalos megszün-
tetéséről, a biciklis falubejáráson szerzett 
tapasztalatokról.  Elhangzott a 2014. évi 
gazdasági beszámoló, valamint a módosított 
SZMSZ, melyet a testület egyhangúlag el-
fogadott. A képviselők megbeszélték a falu-
beli fűnyírással kapcsolatos észrevételeket, 
tapasztalatokat.

2015. június 24.
Hősök napi megemlékezés volt a temp-

lom előtti hősi emléktáblánál a szentmisét 
követően. Több helyen utcanévtáblákat he-
lyeztünk ki (Balassi, Deák F., Pacsirta utcák, 
Petróci sétány) Június 22-26-ig vendéges-
kedtek nálunk a Művésztelep alkotói, az 
általuk elkészült alkotásokat (előző években 
készülteket is) a Faluház munkatársai leltár-
ba vették, megtekinthetők.

Orvosi ügyelet: Mivel Sé Szombathely el-
látási területéhez tartozik, így a falut közvet-
lenül nem érinti, de a környező településeket 
igen az a tény, hogy az OMSZ felmondta a 
környékbeli orvosokkal a szerződést, így az 

orvosi ügyelet ezeken a településeken (pl. 
Narda, Bucsu, Perenye stb.) nem megoldott. 
Ennek megoldása ügyében a polgármes-
terek összeültek és megállapodtak, hogy 
Szombathelyen helységet bérelnek, ahol a 
továbbiakban az orvosi ügyelet lesz. Ennek 
részleteiről ezek a települések majd tájékoz-
tatást fognak kapni.

A falu közművelődési pályázatot adott be, 
melyen 2.800.000 ft-ot lehet nyerni műszaki 
eszközök beszerzésére. Ennek az eredménye 
októberben derül ki, addig marad a remény.

A Faluház által szervezett varrótanfolyam-
ból jelentős bevételre tett szert a falu. Ennek 
köszönhetően a Styl Ruhagyár 800.000 Ft 
bérleti díjat utalt át a falu kasszájába.

2015. július15. 
A hagyományoktól eltérően júliusban 

is volt képviselő-testületi ülés, mely főbb 
témái az alábbiak voltak: egy hétig táboro-
zott a Faluházban 48 gyermek, 16 séi fiatal 
mehetett táborozni ingyen a gyöngyösfalui 
Holdfényligetbe az „Egészséget egész Sé-
nek” projekt keretében.

A Szünöse lakópark megvalósításához 
szükséges a helyi rendezési terv egyszerű-
sített módosítása. Itt további tárgyalásokat 
kell még folytatni.

A régi vasúti nyomvonal megtisztításáról 
is esett szó. A rendbetétele után rekreációs 
célokra lehetne tovább használni a területet.

2015. augusztus 26.
A falu féléves pénzügyi beszámolóját 

hallgattuk meg, a gazdálkodás az előzetes 
tervek mellett továbbra is megfelelően fo-
lyik. Két rendeletet is újra tárgyaltunk, az 
egyik a helyi adókról (változtatás nélkül él 
tovább) a másik a talajterhelési díjról (kis 
változtatással aktualizáltuk) szól.

A falunap után értékeltük az eseményt, a 
tapasztalatok alapján levontuk a szükséges 
következtetéseket. 

A temetői lépcső megjavíttatása helyi vál-
lalkozóval megtörtént. Fűkaszát vásároltunk 
a tönkrement régi helyett.

Az országos járda-felújítási programba a 
falu nem került be. 15 millió forintra nyúj-
totta be Sé májusban igényét, mely pénzből a 
Szabadság utca páros oldalán szerettük volna 
a járdát felújítani. A pályázaton kétezer tele-
pülés indult, de száz sem nyert. A nyertesek 

Önkormányzati napló
(Folytatás az 1. oldalról)

Új állatorvos a faluban!
Dr. Tóth Ádám

hatósági és magán állatorvos
mobil: 06 30/850-7783; 06 70/ 436-4892

Kis- és nagyállatokhoz is bátran hívjanak!

Körhinta, gyerekkörhinta és céllövölde várják búcsú vasárnapján a kicsiket és nagyokat 
a futballpályán! És még meccs is lesz: Felsőcsatárral mérkőzünk 17 órakor. 

Az ifi mérkőzés 15 órakor kezdődik.
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Anyakönyvi 
hírek

SZÜLETÉS
Boknak Míra, Horváth Benedek, Koczka, 

Imre Aladár, Kovács Bence, Német 
Mihály, Németh-Neu Benett, Pezenhófer 
Róza, Rózsa Benjámin, Sásdi Anabella

Schatzl Emília Erzsébet, Szatmári Simon 
Pál, Tóth Zsófi és Urvald Alexander

HALÁLOZÁS
Ács János, Balikó Lajos, Dávid Ferenc, 
Kutai Zoltán Lászlóné, Janzsó Ferencné, 

Németh Gyuláné, Schütz Józsefné 
és Szabó Ferenc

A szabadtéri égetés szabályairól

Belterületen az avar és kerti hulladé-
kok égetésénél az önkormányzati rende-
let az irányadó, külterületen irányított 
égetés a katasztrófavédelem külön en-
gedélyével végezhető. Az avar és kerti 
hulladék égetéséről szóló 3/2014 (III.13.) 
önkormányzati rendelet alapján, belte-
rületen a kerti hulladék nyílt téri égetése 
kizárólag pénteki napon (amennyiben az 
nem ünnepnap) 6.00 órától 22.00 óráig 
megengedett. Más napon és időpontban 
az égetés tilos!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 
226.§-a alapján külterületen az ingatlan 
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi ha-
tóság engedélyével legfeljebb 10 hektár 
egybefüggő területen irányított égetést 
végezhet. A kérelmet legkésőbb az égetés 
tervezett időpontját megelőző 10. napig be 
kell nyújtani a területileg (kivételes esetben 
a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség-
nek. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet an-
nak beérkezésétől számított 5 munkanapon 
belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 10 
hektár vagy ennél kisebb terület égetése 
jelenthető be, és az első fokú eljárás lefoly-
tatásáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérel-
menként kell megfizetni.

Tűzgyújtási tilalom alatt mind beltéri, 
mind kültéri égetés szigorúan TILOS!

Mit tehetünk, ha túl zajos a szomszéd?

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy 
szomszédokat zavaró, hangos tevékenysé-
get csak este 10 után nem folytathatunk.  

A jog nem köti a felesleges zavaró tevé-
kenység gyakorlásának tilalmát időkorlát-
hoz. Természetesen nincs szó arról, hogy 
ne lehetne vendégeket fogadni, családi 
eseményeket megünnepelni, hétvégén 
megjavítani a kerítést. Ha olyan programot 
tervezünk, ami zavarhatja a szomszédokat, 
ezt érdemes nekik jelezni. A zajhatárokat 
ilyenkor is kivétel nélkül be kell tartani!

Az idegesítő szomszéd esetét a jog esz-
közével nem lehet hatásosan kezelni. Lehet 
ugyan birtokháborítás miatt eljárásokat in-
dítani a szomszéd ellen, de ez valószínűleg 
nem fogja megoldani a kényes problémát. 
Először mindig próbáljunk magunk egyez-
tetni a szomszéddal! Ha ez nem hoz ered-
ményt, eljárást kell indítani a szomszéd 
ellen.  Sokszor nem a jog, hanem a társa-
dalmi együttélés egyéb szabályai, a nor-
mák, a szokások nyújthatnak megoldást. 

Hivatkozással a közösség érdekében 
meghatározott szabályokra, amelyek a 
társadalmi békés együttélést és a lakosság 
nyugalmát biztosítják, kérem, hogy a va-
sárnapi nagy zajjal járó munkálatokat mel-
lőzni szíveskedjenek!

Az ebtartás szabályairól

A településen az utóbbi időben jelentős 
gondot okoz a közterületen gazdátlanul 
kóborló ebek számának megnövekedése, 
amivel veszélyeztetik mind a járókelők, 
mind az ebek testi épségét.

Ez nem minden esetben kóbor kutyát je-
lent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen 
emberi magatartást. A kutyák gazdái nem 
gondoskodnak arról, hogy állataik csak a 
saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; 
hanem gondatlanságból, az ebeket közterü-

leten, mások ingatlanán hagyják kóborolni.
Kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, 

hogy nagyobb odafigyeléssel akadályoz-
zák meg, hogy kutyáik kijussanak más in-
gatlanra, vagy közterületre!

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ 
(3) bekezdése értelmében a települési ön-
kormányzat kötelező feladata a település 
belterületén a kóbor állatok befogása.

Amennyiben gazdátlan, kóbor ebet ta-
lálunk a község közterületén, azokat a 
Gencsapáti Kutyaparadicsommal kötött 
szerződésben foglaltak alapján az illetékes 
szakember összegyűjti, és elszállítja, a tör-
vényileg előírt karantén idejére biztonságo-
san elhelyezi, ellátja.

Ha az állatorvos az eb gazdáját a chip 
alapján be tudja azonosítani, a költségeket 
a tulajdonosra terheljük.

Sokszor okoznak gondot az éjszaka fo-
lyamán az unatkozó vagy csak egymással 
kommunikáló kutyák. Az természetes, ha 
az eb szokatlan esemény idején jelez, hiszen 
ez a feladata egy házőrzőnek. Ha a kutyánk 
folyamatosan ugat az éjjel, az zavarhatja a 
környéken élők nyugalmát. Nem esik sen-
kinek sem jól, ha a szomszéd hajnali három-
kor csenget be hozzánk segítséget kérve. 
Hasznos ilyenkor, ha a kutyát tulajdonosa 
éjszakára bezárja, de egy kutyaiskolai kép-
zés is csodákat tehet. Ne zavarjuk egymást 
feleslegesen, nem tudhatjuk, kinek milyen 
mély az álma, mikor ért haza a munkából, 
mennyire korán kell kelnie. 

Kérem fentiek tudomásul vételét és a te-
lepülés nyugalma érdekében segítő együtt-
működésüket!

Sörös István polgármester

Lakossági tájékoztató

az összes pályázat 4,5 százalékát teszik csak 
ki. Az óriási túljelentkezés nem volt megle-
petés, hiszen az állam a gazdasági válság 
2008-as kitörése után elzárta azokat a hazai 
pénzcsapokat, amelyekből az önkormányza-
tok belterületi útjainak, járdáinak felújítását 
segítették volna.

A Patakparti sétány végénél lévő (Torony 
felé) magántulajdonban álló területen szám-
talan mezőgazdasági gép, teherautó haladt 
át. Szükségessé vált az átmenő forgalom 
„megrendszabályozása”. Ennek értelmében 
a lovarda kerítésénél kialakításra került egy 
gyalogos-biciklis-lovas haladásra alkalmas 
sáv, mely területen csak ily módon lehet 
majd közlekedni.

Az önkormányzat turisztikai útvonalak 

kialakítását tervezi, egyeztetések folynak az 
erdészettel.

Az önkormányzat épülete közelében lévő 
raktárépületre garázskapu került, így az 
eszközök tárolása megoldott (a korábban a 
sportöltözőnél használt raktárban a sport-
kör által pályázaton nyert tárgyak: fűnyíró 
traktor, öntöződob, pályavonalazó vannak 
elhelyezve).

A Honvédelmi Minisztériumtól megke-
resés érkezett a faluban eltemetett német 
katonák ügyében. Az elmondások alapján 
a katonasír helye bizonytalan, így további 
egyeztetések várhatók ezzel kapcsolatban. 

Az összefoglalót készítette: 
Bálint Gertrúd önkormányzati képviselő
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Talán egy új hagyományt sikerült terem-
teni az idei séi falunapon. Falubeli férfiak 
és nők öltöztek újkőkori ruhákba, és az 
izzó vörös nap körül rituális termékenységi 
táncot mutattak be.

Az ünnepségen meghívott vendégként 
Dr. Károlyi Mária régész is jelen volt, 
akinek a falu a gyönyörű újkőkori leletek 
– köztük a híres Séi Vénusz- feltárását kö-
szönheti.

A séi kiemelten védett újkőkori régészeti 
lelőhely a közelmúltban bekerült a Megyei 
Értéktárba. Igazi csapatmunkát igényelt a 
felkészülés, a korhű ruhák az ÖrökSégünk 
Alapítvány, az övek és ékszerek séi fiatalok 
közreműködésével készültek.

A ruhák szabását és a férfi öltözékek var-
rását Bakó Lajosné végezte. A varrásban 
segítői voltak Mándliné Szabó Márti, Poór 
Sarolta és Horváth Balázsné. A ruhákat és a 
kötények újkőkori mintáit Horváth Balázs-
né festette.

Az újkőkori táncot Kummer Zsuzsa 
tánctanár tanította be, a Nap pedig Konti 
Zoltán keze munkáját dicséri.

Sé község célja, hogy ez a hagyomány 
évről-évre egyre jobban kinője magát, ezál-
tal tudatosítsák, hogy ebben a Szombathely 
melletti faluban, igazi világhírű kincsek ke-
rültek elő, melyek másolatainak kiállítását 
a séi Faluházban tervezik megrendezni.

Az újkőkori műsor mellett természete-

sen egyéb programok is várták az ide lá-
togatókat. A gyerekek újkőkori edényeket 
készíthettek Udvardi Balázs irányításával, 
pónilovagolhattak, lovaskocsikázhattak, 
traktorozhattak.

Az ugrálóvár és az arcfestés idén is nagy 
sláger volt.

Szerencsére a vihar elkerülte a rendez-
vénysátrat, így a programok kora délután-
tól egészen hajnalig tartottak.

A fellépők között Orsós Ferenc „Zsiga” 
zenész is jelen volt, aki műsorával mondott 
köszönetet a falunak kisfia, Dominik mű-
tétjének nagylelkű támogatásáért.

Horváthné Kruczler Zsanett

Újkőkori program a falunapon

Örömmel tudatjuk, hogy dr. Perger Gyula 
atya áldozatos munkájának köszönhetően 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt pályázaton 3.850.000 Ft-ot nyertünk a 
séi templom oltárainak felújítására. Ez az 
összeg a templom főoltárának, a Mária ol-
tárnak, a rajtuk található szobroknak, és a 
XVII. századi Mária szobornak a felújításá-
ra elegendő. 
A felújítási munkálatokat Szatmáry Péter 
és Somogyi Márton faszobrászművész- 
restaurátorok végzik. A munkák már meg-
kezdődtek, és december 15-ig be is fejeződ-
nek. Nagyszerű lenne, ha ezen idő alatt és 
ezekkel a művészekkel a szószék felújítását 
is el tudnánk végeztetni, erre azonban még 
nincs meg az anyagi keretünk, ezért gyűjtést 
indítunk. A szószék felújítására még kb. 1.5 
millió Ft szükséges. Kérünk mindenkit, aki 
szívügyének érzi a falu szépülését, és van 
rá lehetősége, támogassa kezdeményezé-
sünket. Az adományokat akkor is a szószék 
felújítására fordítjuk, ha ezen rövid idő alatt 

nem sikerül összegyűjtenünk a megfelelő 
összeget, csak akkor ebben az esetben nem 
tudjuk meghatározni a végső határidőt, mert 
nem ismert, hogy a művészek mikor tudnak 
újra a rendelkezésünkre állni. Az adomá-
nyokat át lehet adni az egyházközségi kép-
viselőknek, vagy be lehet fizetni csekken, 
illetve személyesen is átadható a templom 
sekrestyéjében, vagy a plébánia hivatalban. 
Az adományozók nevét, címét valamint az 
adomány mértékét feltüntetjük egy, az erre 
a célra nyitott díszes kivitelű „Adományo-
zók könyvébe”, hogy megőrizzük azt az 
utókornak. Az egyházközség számlaszáma: 
10702088-66726870-52000001, kérjük, 
hogy az átutalásnál és a csekken történő 
befizetésnél is tüntessék fel, hogy a „szószék 
felújítására”, így nevüket az adományozók 
könyvében fel tudjuk tüntetni. Egyéb infor-
máció kérhető a 06-30-39-33-394-es telefon-
számon. Támogatásukat előre is köszönjük!

Séi Egyházközségi Képviselő-testület

Felújításra vár templomunk szószéke
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Air Guard Hungary Kft. (Polgár Csaba), 
Antal Zoltán, Aranykör Klub, Ataru Taiko 
Ütőegyüttes (Vörös Emil), Bakó Lajosné, 
Bálint Gertrúd, Beke Tibor, Benkő 
Éva, Bíró János, BlauDent Fogorvosi 
Magánrendelő (dr. Káldy Adrienn), Bucsu 
Község Önkormányzata, Carmen Divatház 
(Horváth Gábor és Horváthné Farka Ilona), 
Czinder-Nagy Dóra, dr. Deák Mariann, 
Dentitio Fogászati Kft. (Molnár Ferenc), 
dr. Dér Márta, Faluház, Fászli Miklós, 
Fekete István, Fog Kong Bt., Gönczi 
Katalin, Györe Lászlóné, Gyuró József, 
H. Pezenhófer Brigitta, Hencz Krisztián, 
Horváth Balázs és Horváth Balázsné, 
Horváth Árpád, Horváthné Kruczler 
Zsanett, Horváth László, dr. Jáger László, 
Janzsó László, Janzsó Péter, Kecskés István, 
Kelemen Jánosné, Kincs Zsigmondné, Kis 
Tesco, Virágüzlet (Pénzes László), Kiss 
Barna, Kiss család, dr. Kondor János, 
Konti Zoltán, Kunhegyesi Károly, Kutai 
Zoltán, Liget Bowling Árkádia Black 
Jack’21 Kft.), Lippai Mónika, Majesty Bt. 
Sé, Magyarné Várallai Lívia, Martosné 
Czene Ildikó, Masszázskuckó Sé (Hoór 
Tamás és Hoór Edina), Máté Lászlóné 

magánvállalkozó, Máté Tamás, Mátyás 
Lajos, Milfai Marietta, Molnár László, 
Mosoly Klub, Nagy Róbert, Nagypál-Terv 
Mérnöki és Szolg. Kft. (Nagypál Tibor), 
Narda Község Önkormányzata, Nemes 
Miklós, Németh László, ÖrökSÉgünk 
Alapítvány, Paul István, Pénzügyi Tükör 
Bt., Perenye Község Önkormányzata, 
Pezenhófer György, Pintér Zoltánné, 
Polyák Ádám, Polyák Anett, Polyákné 
Milfai Bernadett, Polyákné Varga Gabriella, 
Poór Sarolta, Rumankó Tibor, Sallér-Fedor 
Zsóka, Savaria Vadásztársaság Gencsapáti 
(Horváth Péter), SaxWare Bt. Szombathely, 
Sé Község Önkormányzata, Simon Csaba, 
Sipos János, Sörös István német nyelvtanár, 
Sportegyesület Sé, Stihl Márkakereskedés 
Szombathely, Súriné Takács Katalin, 
Szatmáry Zoltán, Szenzorika Bt. Sé, 
SZIRD’06 Gépjárműjavító és Szolgáltató 
Kft. , Tas-Consult Kft. (Tasnádi Marietta), 
Tóth Sándor, Tóth Tibor, Tóthné Nagy 
Sára, Udvardy József, Vasi Séfa Kft. 
(Györke Károly), Viszked Tamás, 
Viszkedné Gyürüs Mária, Wéberker Kft. 
(Béldiné Katalin), dr. Zabó Éva
és még sokan mások (valamennyi sütő 

asszony és azok, akik a rendezvényen 
adták át ajándékaikat).

Köszönetet mondunk rendezvényünk 
minden támogatójának!

Fotók: Horváth Árpád

A Falunap sikerét a következő cégek, 
magánszemélyek segítették

Életünk során kétféle emberrel találkoz-
hatunk jártunkban, keltünkben. Egyik örül 
az életének és a Boldogság érzése járja át 
lelkét. A másik elrontottnak gondolja és bár 
lenne már vége. Pedig az elmondása szerint 
Ő mindent megtett, hogy ne így legyen.

Adódik hát a kérdés, hogy aki megtapasz-
talja és érzi a Boldogságot, az mit is talált 
meg, mi az, amire rálelt akár tudatosan, akár 
véletlenül?

Mielőtt még valakinek a gondolatai elé 
odamerészkedik a PÉNZ, annak leírom, 
hogy nem játszik ebben döntő szerepet.

A boldogságot szoktuk érezni, többnyire 
rövid ideig, ám valamiért nem szokott tar-
tóssá válni. Életünk során vannak pillana-
tok, események, amikor JÓL ÉREZZÜK 
MAGUNKAT.

Ezek a következő alkalmakkor vannak:
- amikor jól érezzük magunkat azzal, azok-
kal az emberekkel, akikkel éppen együtt  
vagyunk.
- amikor jól érezzük magunkat ott, ahol ép-

pen vagyunk.
- amikor jól érezzük magunkat azzal, amit 
éppen csinálunk.

 Ha ezek így egy időben összeállnak, ak-
kor az az igazi Boldogság. Akiket átjár ez az  
érzés – ezekre találtak rá. E három érzésbe 
ritkán botlunk bele, “csak úgy”. Megkeresni 
őket – MUNKA! Ez az oka többek között, 
hogy olyan kevesen boldogok. Vagy nem 
tudják, mit keressenek, vagy nem ezeket ke-
resik akár évtizedekig sem.

Ha csak “keressük” a Boldogság érzését, 
de sejtelmünk  nincs, mi is az – hát el lehet 
képzelni mi történik, ha ott van előttünk.  
Mint amikor valakit megállítunk az autójá-
val és a kérdésre, hogy hova utazik azt feleli: 
nem tudom, csak vezetek.... Hova fog érni?  
Meg lesz elégedve azzal ahova odaért?  Ta-
lán. Megkeresni, észrevenni, megtartani, 
hogy folyamatos is legyen – munka, munka 
és munka. Visszaidézni, emlékezni – ezzel 
is vissza lehet hozni és ez is jó érzés, így 
lehet meghosszabbítani magunknak a Bol-

dogság érzését.
Nézzük egyenként:

- akivel éppen vagyunk, az a megfelelő társ 
egy  kapcsolatban? A megfelelő emberek 
csoportja?
- ahol éppen vagyunk, szeretünk ott lenni? 
Vagy egy nem megfelelő kapcsolat, egy 
rossz munkahely, vagy egy lefelé tartó vál-
lalkozás a globális trendek miatt, jövőkép 
nélkül?
- amit éppen csinálunk, az egy felemelő em-
beri értelmes tevékenység? Vagy egy csalás-
ra, szélhámosságra épített “valami”?

 Nos összegezve, a Boldogság nyomában 
nem jó járni, mert elérhetetlennek is tűnhet.

Elébe kell hát mennünk, ha már tudjuk, 
mit is keresünk és tegyük bele a munkát, 
mert megéri. Jó munkát! 

 
Bakó Lajos

A Boldogság nyomában
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1930-ban született. Édesapja családja az 
alsó-ausztriai Litzendorfból került Sébe. 
Az ükapának fatelepe volt Litzendorfban. 
Átjártak Magyarországra háztetőket készí-
teni és javítani. Körmendről házasodott. 
Édesapja megjárta az első világháborút. 
Orosz fogságba került, ahol hét évet töltött. 
Majd megszökött, hol gyalog, hol vonattal 
jött Magyarország felé. Az orosz települé-
seken nagy szegénység volt. Állat és ember 
egy légtérben éltek. Hazaérvén édesapja 
séi lányt vett feleségül. Szakály Margitot. 
Már akkor is sok Szakály élt Sében, ezért 
ragadványnevekkel látták el őket. Margit 
néni édesanyja volt a Szalai Szakály. Ezen 
kívül volt Tyutyó Szakály, Puri Szakály és 
Kis Ferkó Szakály. 

A századfordulón csak fatemploma volt 
Sének a temetőben. 360 lelket számlált a 

település, főleg gazdák és egy pár nagy-
birtokos. Például Szirmai, aki a gazdákkal 
összefogva az oladi templomhoz kis ká-
polnát építtetett a séiek számára. Zsolnai, 
egy másik nagybirtokos házában találkoz-
tak az egyházközség képviselői. 1937-ben 
volt első osztályos Margit néni. Várhegyi 
Károly volt a tanító, aki egész életében itt 
tanított. Igazi népnevelő volt. Minden ka-
rácsonykor ünnepséget rendeztek. Színda-
rabokat is rendezett. Például A bor vagy a 
huszárkisasszony címűt. Az ondódi cigá-
nyok szolgáltatták a zenét hozzá. 1940-ben 
édesapját újra behívták katonának. Részt 
vett Erdély visszafoglalásában. 1944-ben 
a nyilasok Sében is hatalmaskodtak. Élel-

Fekete József Ernőné
(Fászli Margit)

Kolozsvár, 1940. Fászli György Erdély 
visszafoglalásakor

Sé, 1931. Fászli Margit 
(egy éves) szüleivel

 Sé, 1975. Fászli György két lányával

Sé, 1960. Héra Ernő tanító rendezte A vén bakancsos és a huszár című darabot.  
A képen a társulat tagjai

Kincskeresés
A Séi Települési Értéktár Bizottság fel-

hívást tesz közzé a falu lakói körében. Mi 
vagyunk a történelem! A jövő nemzedé-
kek számára mindenképpen.  A bizottság 
szeretne létrehozni egy emléktárat. Fotók 
dolgában az elmúlt 25 évet tekintve jól ál-
lunk. Számtalan fényképen mosolygunk 
vissza mai magunkra.

Nagyon hiányos azonban az 1990 
előtti korszak, pedig akkor is történtek 
nagy dolgok, fontos események (a séi 
focicsapat mérkőzései, kerékpárverseny, 
lóverseny a futballpályán, árvíz…). Alig 
van képünk a múltról, pedig minden fotó 
kincs. 

Nem csak fényképeket keresünk, de 
régi leveleket, visszaemlékezéseket, tár-
gyi emlékeket, régi használati tárgyakat 
is. 

Egyszer már volt helytörténeti kiállítás 
az összegyűjtött tárgyakból, most jó lenne 
ezt megismételni. Lepjük meg egymást a 
régi tárgyakkal, információkkal! 

Nézzenek körül otthon a családok! 
Menjünk fel a padlásra, nyissuk ki a tuli-
pános ládát, sok minden rejlik az elfelej-
tett szekrénykék mélyén.

Ha kincset találtunk, keressük egymást, 
keressék a Séi Települési Értéktár Bizott-
ság tagjait!

Most elsőként Fekete Józsefné Margit 
néni porolja le az emlékeit dr. Tímár Gá-
borné Margit, bizottsági tag segítségével.

Sörös István
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miszereket gyűjtöttek a szombathelyi fő-
nökség, és maguk számára. A zsidó Klaus 
családot, akiknek vegyeskereskedésük volt 
Sében, deportáltatták. Értékeiket elosz-
tották maguk között. Margit néni édesap-
ját kötelezték, hogy igazolja keresztény 
mivoltát. Három napja volt, hogy Litzen-
dorfból beszerezze a keresztlevelet. 1945 
tavaszán a Fászli család bunkert épített a 
temető mellett. A bombázások alatt oda 
bújtak. Egyszer két tiroli katona jelent meg 
a bunker előtt, akik az alakulatukat keres-
ték. Fászli apuka felajánlotta, hogy elbúj-
tatja őket a bunkerban az oroszok elől. Ők 
ennek ellenére tovább indultak. Hamarosan 
a Fászli család szeme láttára két kozák ka-
tona lelőtte a tiroli katonákat.

1950-ben Margit néni férjhez ment Fe-
kete József Ernőhöz. Akkor még kötelező 
volt a hozomány a lány részéről. Margit 
néni a következőket vitte a házasságba: egy 
tehén, két disznó, 10 tyúk és 1 hold föld. Az 
50-es években Janzsó Ferenc volt a polgár-
mester. A Fekete család neki köszönhette, 
hogy nem vették fel őket a kuláklistára. 
Megalakult az első típusú termelőszövet-
kezet Sében. Közösen vetettek, közösen 
arattak. A föld és az állatok maradhattak 
a gazdáknál. Ezekben az években beszol-
gáltatási kényszer volt. Az ÁVH emberei 
elvittek a gazdáktól mindent: gabonát, élő 

állatot és élelmiszert. Feketééknél is így 
volt. Miután kipakolták a csűrt és az is-
tállókat, a nagymama megkérdezte tőlük: 
„Ha mindent elvisznek, mit adunk enni a 
gyerekeknek?” Válasz: „Elég nagy a kert, 
menjenek legelni.”

1956 után megalapították a második tí-
pusú termelőszövetkezetet. Ez erőszakkal 
történt. Mindenkinek be kellett lépnie, és 
bevinni a földjét, állatait és gépeit. 1960 
után a séi TSZ beolvadt a toronyi TSZ-be. 

A rendszerváltás és a kárpótlás tönkre-
tette a TSZ-eket, működésképtelenné vál-
tak.  Margit néni a tejipar alkalmazásában 
dolgozott. Elvégzett egy tejkezelői tan-
folyamot, és Sében, Toronyban vezette a 
tejcsarnokokat.  A TSZ megszűnése és az 
állatok fogyása miatt megszűntek a tejcsar-
nokok. A kevés tejet, ami még összegyűlt a 
gazdáknál, a saját garázsában vette át egy 
darabig. A tejipartól ment nyugdíjba. 

Társadalmi munkát végez azóta. A séi 
Aranykör Klubot vezeti. A létszám 19 fő, 
havi összejövetelek vannak. Kiránduláso-
kat szerveznek, név- és születésnap ünnep-
lést tartanak. Az önkormányzat segíti őket 
anyagilag. 

Margit néni most is jó egészségben van, 
Isten éltesse sokáig!

dr. Tímár Gáborné

Petróci fiatalok kezdeményezésére az 
idén júliusban újra felelevenítettük azt a régi 
hagyományt, amely anno összekovácsolta 
az utca apraját-nagyját! 

Minden család nagy-nagy örömmel fo-
gadta a kezdeményezést és július 4-én 
szombaton közel 40 vidám ember töltötte 
együtt az estét nagyszerű hangulatban!

Hogy mitől volt ez olyan nagyszerű?

Remek szakácsaink voltak: Hotzi Ferenc, 
Németh Lajos és Kiss Tibor személyében, 
akik kitűnő pörköltet készítettek bográcsban 
a nagy kánikula ellenére, ezen kívül termé-
szetesen mindenki hozott magával valami 
finomságot is. Nálunk vendégeskedett a 
séiek által jól ismert Tamás Magdolna, aki 
csángó népdalokat énekelt Nekünk.

A jó hangulatot fokozta a délutáni ping-

pong party és az esti zene és tánc!
Külön köszönet Horváth Istvánéknak a 

szép rendezett területért, Simon Istvánék-
nak, akik a hozott italok hűtéséről gondos-
kodtak, valamint a séi önkormányzatnak a 
padokért és asztalokért!

Ezt a hagyományt az elkövetkező évek-
ben is szeretnénk folytatni és arra biztatom 
a többi utca lakóit is, hogy próbáljanak ha-
sonló kezdeményezésekbe fogni, higgyék el 
nekünk, megéri!

Horváth Gábor 

„Petrócifest 2015”

A könyvekben
megtalálod, 
miként ültess
fát, virágot,

sérült gólyán
mint segíthetsz,
házat vajon
hogy építhetsz.

Hallgasd a könyv
üzenetét,
ébreszd szólni   
vágyó szívét.

Ablakot nyit
hét határra,
s lelked titkos
otthonára.

Ami láttat,
formáld szebbre,
nincs a világ
befejezve.

Betűk álmát
váltsd valóra,
kezed mozdítsd 
igaz szóra.

Könyv a kerted,
folyó, szél is,
mind tanít, ha
nem beszél is.

Ha rájössz, hogy
mit üzennek,
lap rébuszát
könnyen fejted.

Keresd sorsod
rejtett kincsét,
írd életed
kincses könyvét!

Csider Sándor

Betűk álma
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Babos Sándor rendőr törzszászlós és 
Németh Tibor rendőr főtörzsőrmester, Sé 
község körzeti megbízottjaiként a telepü-
lés lapján keresztül rövid rendőrségi tájé-
koztatást szeretnénk adni Önöknek abból a 
célból, hogy a jogsértések megelőzhetőek 
legyenek és ezáltal az itt élők ne váljanak 
bűncselekmények áldozatává. 

Sé azon települések közé tartozik, ahol 
két rendőr is lát el körzeti megbízotti szol-
gálatot.  Munkánk során mindketten arra 
törekszünk, hogy Önök biztonságban érez-
zék magukat lakóhelyükön, ezért szolgála-
tunk során a lehető legtöbb időt töltjük a 
település közterületein, Önök között. 

A biztonságuk megőrzése érdekében 
bizonyos helyzetekben célszerű azonban 
körültekintőbben eljárniuk. Bízunk ab-
ban, hogy e rövid ismertető hozzájárul az 
áldozattá válás megelőzéséhez és e figye-
lemfelhívás hatására is csökken az itt élők 
sérelmére elkövetett bűncselekmények és 
szabálysértések száma. 

A kistelepüléseken gyakran megjelen-
nek olyan bűnelkövetők, akik az emberek 
hiszékenységét, figyelmetlenségét hasz-
nálják ki. Ezek a személyek főként az idő-
sebb embereket keresik fel, akikhez hamis 
információkkal, ürügyekkel (szervezetek, 
cégek munkatársainak adva ki magukat) 
jutnak be és követnek el sérelmükre bűn-
cselekményeket. Nem lehet elégszer hang-
súlyozni, ha ismeretlenek – különböző 

szolgáltató képviselőinek kiadva magukat 
– kéredzkednek be otthonukba, addig ne 
engedjék be őket, amíg személyazonos-
ságukról hitelt érdemlően nem győződtek 
meg! Kérjenek az idegentől fényképes 
igazolványt, amelynek segítségével meg-
állapíthatják kilétüket. Amennyiben a sze-
mélyek nem tudják magukat igazolni, ne 
engedjék be őket a házukba és értesítsenek 
minket a lent megadott mobiltelefonszá-
mokon, vagy hívják a 112-es segélyhívó 
számot. Lehetőség szerint a trükkös mód-
szerhez folyamodott személyekről a lehető 
legtöbb információt jegyezzék meg (külső 
személyleírás, öltözet), valamint ha az el-
követők gépjárművel közlekednek, akkor 
rögzítsék a jármű típusát, színét, rendszá-
mát, illetve a benne ülő személyek számát! 

A nyári és őszi hónapokban több időt 
tölt a lakosság a kertekben, hiszen bőven 
akad kint tennivaló. Ebben az időszakban 
nagyobb figyelmet kell fordítani a besurra-
násos lopások elkerülésére.  Amíg Önök az 
udvaron, vagy az ingatlan hátsó részében 
teszik a dolgukat, előfordul, hogy a ház – 
amelynek bejáratára nem minden esetben 
látnak rá a kertből – üres marad és védte-
len. A bűncselekmények elkerülése érdeké-
ben felhívjuk a figyelmet, hogy a bejárati 
ajtót és az ablakokat ilyen esetekben min-
dig zárják be! Továbbá az udvaron vagy a 
házak előtt parkoló gépkocsikban soha ne 
hagyjanak értéket, személyes iratokat, azo-

kat minden alkalommal vegyék ki a gépko-
csikból és zárják be az autó ajtaját is! Ne 
adjanak esélyt a tolvajoknak! 

Amennyiben hosszabb időre elutaznak és 
üresen marad az ingatlan, kérjük, jelezzék 
azt a lent megadott telefonszámok valame-
lyikén, mert így kiemelt figyelmet tudunk 
fordítani annak visszatérő ellenőrzésére.

A bűnmegelőzés mellett a balesetek 
megelőzését is szem előtt kell tartani. Gép-
kocsival közlekedés során az útnak indulás 
előtt szánjanak pár percet a jármű világító-
berendezéseinek, fékrendszerének ellenőr-
zésére, hiszen ezek nem megfelelő műkö-
dése balesetet okozhat. 

Kerékpárral történő közlekedés során 
figyeljenek a kerékpár kötelező tartozéka-
inak meglétére. Lakott területen kívül, kor-
látozott látási körülmények között pedig a 
láthatósági mellény viselése kötelező. Ezek 
hiánya nélkül ne keljenek útra kerékpárral! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bejelenté-
seiket, észrevételeiket az alábbi mobiltele-
fonszámokon tehetik meg: 

Babos Sándor r. törzszászlós – körzeti 
megbízott, telefonszám: 06 20/ 965 6685 

Németh Tibor r. főtörzsőrmester – körze-
ti megbízott, telefonszám: 06 20/923 9319 

Köszönjük a lakosság együttműködését!

Kedves séi Polgárok!

„A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, 
amely kölcsönös, szabad választással jön 
létre. Nem velünk születik, mi teremtjük. 
Nem fertőzi meg semmilyen testi kapcso-
lat, vagy érdek. Nem akarunk egymástól 
semmit – egyszerűen csak jó együtt lenni. 
A barátság születése mindig együtt jár az-
zal az érzéssel, hogy találkoztunk már vala-
hol. Hogy ismerem őt! Ez persze sejtelem, 
nem biztos, hogy így van. Sosem tudhat-

juk, mitől vagyunk otthon egymásban. De 
ha a barátomhoz megyek: hazamegyek.” /
Müller Péter/ 

2015 úgy kezdődött, hogy létrejött, meg-
alakult a Séi Baráti Társaság. Nem a sem-
miből, főleg a „demizsonosokból”.

A történet egyelőre nem szól másról, 
csak annyiról, hogy jó együtt lenni.

Az egyik ilyen esemény volt, amikor kö-
zösen megettünk egy féldisznót. Természe-
tesen ez egy egész napos program volt kol-
básztöltéssel, hússütéssel, borozgatással, 
nótázással… A „szabadcsapat” következő 
próbálkozása egy oszkói turné volt az Or-
bán napi mulatságon. Aktívan részt vettünk 
a rendezvényen.

Három kategóriában voltunk jelen. A fő-
zőversenyen Udvardi Józsi vezetésével és 
„lányaink” hathatós segítségével második 
helyezést értünk el. A borkorcsolya ver-

senyben is elől végeztek a hölgyek. Jutott 
még elismerés a borversenyen is. A lényeg 
természetesen az volt, hogy jól érezzük 
magunkat.

Nem készülünk nagy dolgokra, de elég 
bevállalós a társaság ahhoz, hogy bármi 
megtörténjen. Teher nincs a vállunkon, de 
ha kell, teszünk rá.

Konti Zoltán

Séi Baráti Társaság
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1. Az Ön neme?
☐	 Nő	 ☐	 Férfi

2.	Az	Ön	életkora?
☐	 10-14	év	 ☐	 15-18	év
☐	 19-25	év	 ☐	 26-35	év
☐	 36-50	év	 ☐	 51-60	év
☐	 61-	év	felett

3.	Él	Önnel	egy	háztartásban	10	év	alatti	gyermek?
☐	 	Igen	(kérjük,	töltse	ki	majd	a	gyermekre	vonatkozó	kérdéseket	is	a	22.	

kérdéstől)
☐	 Nem

4.	Mi	a	jelenlegi	foglalkozása?
☐	 Tanuló
☐	 Alkalmazott
☐	 Vállalkozó
☐	 GYED/GYES
☐	 Nyugdíjas
☐	 Egyéb:	

5.	Mivel	tölti	legszívesebben	a	szabadidejét?	(több	válasz	is	jelölhető)
☐	 Olvasok	 ☐	 Számítógépezek/internetezek
☐	 Tv-t	nézek	 ☐	 Kertészkedek
☐	 Színházba/moziba	járok	 ☐	 Sütök-főzök
☐	 Sportolok	 ☐	 Találkozom	a	barátaimmal
☐	 Kirándulok,	túrázom	 ☐	 Kártyázok,	társasjátékozok
☐	 Kötés,	horgolás,	kézimunkázás	 ☐	 Hobbi	kreatívkodás
☐	 Egyéb:	

6.	Milyen	kulturális	eseményeket	látogat	általában?	(több	válasz	is	jelölhető)
☐	 Színházi	előadás
	 Milyen	típusú	előadást	látogat(na)	szívesen?
☐	 Vígjáték	 	 ☐	 Dráma
☐	 Kortárs	darab	 	 ☐	 Musical
☐	 Operett	 	 ☐	 Opera
☐	 Komolyzene	 	 ☐	 Egyéb:	
Milyen	összeget	fizet(ne)	ki	a	belépőért	alkalmanként?
☐	 500	-	1000	Ft	között
☐	 1000-2000	Ft	között
☐	 2000	Ft	felett
☐	 ha	jó	a	előadás,	nem	számít	a	pénz
☐	 csak	ingyenes	programokra	járok
☐	 Múzeum,	kiállítás
Milyen	típusú	kiállításokat	kedvel?
☐	 Régészeti	 	 ☐	 Néprajzi
☐	 Történeti	 	 ☐	 Klasszikus	művészeti
☐	 Rajzpályázat	 	 ☐	 Helyi	művészek,	gyűjtők	anyaga
☐	 Kortárs	 	 ☐	 Egyéb:	

☐	 Könyvtári	program	 ☐	 Városrészi	nap,	falunap
☐	 Városi	vagy	tematikus	fesztiválok,	pl.:

☐	 Mozi	 ☐	 Koncert
☐	 Egyéb:	

7.	Ha	lenne	rá	lehetőség,	beülne	barátaival	beszélgetni/	játszani	a	Faluházba?
☐	 Igen	 ☐	 Nem,	mert:	

8.	Részt	szokott	venni	a	falu	különböző	közösségi	rendezvényein?
☐	 Igen,	mégpedig:	
☐	 Nem,	de	nem	is	szeretnék:
☐	 Még	nem,	de	szeretnék	itt:	

9.	Elégedett-e	a	Sében	rendezett	szabadtéri	falunap	jellegű	rendezvényekkel?
☐	 Igen	 ☐	 Nem,	mert:	

10.		Milyen	típusú	programokat	szeretne	látni	ezeken	a	falunap	jellegű	
rendezvényeken?

11.	Részt	venne/segítene	rendezvények	tervezésében,	szervezésében?
☐	 Igen	 	 ☐			Nem	 ☐			Talán

12.		Milyen	rendezvényeken,	programokon	venne	részt	szívesen?	 
(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 Filmvetítés,	filmklub	 ☐	 Túra,	kirándulás
☐	 Felolvasóest	 ☐	 Vetélkedő
☐	 Író-olvasó	találkozó	 ☐	 Kiállítás
☐	 Kézműves	foglalkozás	 ☐	 Zenés-táncos	est
☐	 Pénzügyi	tanácsadás	 ☐	 Karaoke	party
☐	 Egészségügyi	előadás	 ☐	 Pingpong,	csocsó	verseny
☐	 Kötetlen	beszélgetés	 ☐	 Zumba,	táncoktatás
☐	 Számítógépes	tanfolyam	 ☐	 Tehetségkutató	verseny,	„Ki	mit	tud?”
☐	 Színház,	színdarab	 ☐	 Bolhapiac,	börze
☐	 Könnyűzenei	koncert	 ☐	 Komolyzenei	koncert
☐	 Vallástörténeti	előadás	 ☐	 Művészettörténeti	előadás
☐	 Egyéb	

13.		Milyen	klubnak	tagja	máshol	vagy	lenne	szívesen	a	tagja	Sében?	 
(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 Baba-mama	klub	 ☐	 Filmklub	 ☐	 Ifjúsági	klub	
☐	 Irodalmi	klub	 ☐	 Túra-csoport	 ☐	 Könyvklub
☐	 Színjátszó	kör	 ☐	 Sakk-klub	 ☐	 Nyelvklub	
☐	 Néptánc	csoport	 ☐	 Rajzklub	 ☐	 Kreatív	alkotó	klub
☐	 Nyugdíjas	klub	 ☐	 Receptklub	 ☐	 Keresztény	klub	
☐	 Zenei	csoport	(népdal,	citera,	gitár	klub),	éspedig:
 
☐	 Egyéb:	

TISZTELT VÁLASZADÓ!  Szeretnénk	 a	 Faluház	működését	 a	 település	 lakosságának	 igényeihez,	 érdeklődési	 köréhez	
igazítani,	melynek	felméréséhez	szeretnénk	kérni	az	Ön	segítségét	is,	megköszönve,	ha	rászán	pár	percet	a	kitöltésre.	A	felmérés	anonim	módon	
zajlik,	a	válaszadóktól	személyes	adatokat	nem	kérünk,	leszámítva	az	életkort,	foglalkozást,	amely	a	kutatás	reprezentativitásához	szükséges.
A	 jelölőnégyzetekbe	kattintással	 lehet	„beikszelni”	a	választ	a	kiválasztásos	kérdéseknél	(néhol	 több	válasz	 is	 lehetséges),	 illetve	ahol	szöveges	
véleményt	kérünk,	ott	a	kihagyott	részre	kérjük,	írja	le	pár	szóval	válaszát.	A	kitöltött	kérdőívet	kérjük	dobja	be	a	Séi	Közös	Önkormányzati	Hivatal	
előtt	vagy	a	Faluházban	elhelyezett	gyűjtőládába.	A	kérdőív	elektronikusan	is	elküldhető,	elérési	helye	a	www.9789.hu	oldalon	a	Faluház	híreiben	
található.	Tájékoztatjuk,	hogy	az	Ön	által	megadott	 személyes	adatokat	 szigorúan	bizalmasan	kezeljük,	harmadik	 félnek	nem	adjuk	át.	A	 teszt	
kitöltésével	hozzájárul	személyes	adatainak	kezeléséhez	a	2011.	évi	CXII.	 tv:	Az	 információs	önrendelkezési	 jogról	és	az	 információszabadságról	
szóló	törvény	5.	§	-	6.§	alapján.			

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZÁVAL TÁMOGATJA MUNKÁNKAT!
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14.		Filmklub	esetén	milyen	témájú	filmek	vetítésén	venne	részt?	 
(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 mese	 ☐	 vígjáték	 ☐	 családi	film	 ☐	 sci-fi	 	
☐	 romantikus	film	 ☐	 kalandfilm	 ☐	 történelmi	 ☐	 akció	
☐	 zenés	 ☐	 dráma	 ☐	 bibliai	történetek

15.		Ön	szerint	a	Faluház		milyen	szolgáltatások	nyújtásához	biztosíthatna	
helyszínt	a	jövőben?	(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 Helyi	termékek	árusítása
☐	 Gyermekmegőrző	(pl.	rendezvények	ideje	alatt)
☐	 Helyi	vállalkozók	üzlethelyiségei
☐	 Jótékonysági	pont	működtetése	(adományok	gyűjtése,	szétosztása)
☐	 Egészségfejlesztési	programok
☐	 Televízió,	kivetítő	üzemeltetése	az	aulában	(pl.	sportesemények	közvetítése)
☐	 Turisztikai	információs	pont
☐	 Egyéb:	

16.		Ön	mikor	szeretné/tudná	a	leginkább	igénybe	venni	a	szolgáltatásokat?	
(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 hétköznap	délelőtt	9:00-12:00
☐	 hétköznap	délután	14:00-17:00
☐	 hétköznap	este	17:00-21:00
☐	 szombat	délelőtt
☐	 szombat	délután

17.	Mennyire	elégedett	az	intézmény	munkatársainak	segítőkészségével?
☐	 Elégedett	vagyok
☐	 Nem	vagyok	elégedett,	mert	

18.		Mennyire	elégedett	a	séi	Faluház	kommunikációjával?	 
(események	hirdetése,	tájékoztatás)

☐	 Teljesen	elégedett
☐	 Részben	elégedett
☐	 Nem	elégedett
Ha	nem,	mit	javasol:	

19. 	Jelenleg	honnan	szerez	információt	az	aktuális	séi	vagy	környékbeli	
kulturális	eseményekről?	(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 Hirdetőújságból	 	 ☐	 Facebookról
☐	 Internetes	oldalakról	 	 ☐	 Helyi	televízióból,	rádióból,	újságból
☐	 Szórólapról/műsorfüzetből	 ☐	 Szóbeszéd	útján
☐	 Nem	érdekel	 	 ☐	 Egyéb:	

20.		A	jövőben	milyen	felületen,	milyen	módon	szeretne	tájékoztatást	kapni	a	
programokról,	szórakozási	lehetőségekről?	(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 email,	kör-email
☐	 telefonos	megkeresés
☐	 újsághirdetés
☐	 hirdetőtábla	a	két	távolsági	buszmegállóban
☐	 szórólap	a	postaládában
☐	 személyre	szóló	levél	a	postaládában
☐	 megállítótábla	a	Faluház	előterében
☐	 falu	facebook	oldala	(Vitamin	Sé)
☐	 Faluház	önálló	weboldala	(még	nincs)
☐	 Faluház	önálló	facebook	oldala	(még	nincs,	igény	esetén	létrehozzuk)
☐	 egyéb:	

21.		Ön	szerint	milyen	megkeresés	lenne	alkalmas	a	lakosság	azon	részének	
felméréséhez/eléréséhez,	akik	nem	használnak	internetet,	nem	tagjai	a	
jelenlegi	facebook-csoportnak?	

22. Ha	bármilyen	egyéb	ötlete,	javaslata	van,	kérjük	ossza	meg	velünk!

Köszönjük türelmét és segítségét!

0-10 ÉV KOR KÖZÖTTI GYEREKEK SZÜLEINEK 
SZÓLÓ PLUSZ KÉRDÉSEINK

23.	Él	Önnel	egy	háztartásban	10	év	alatti	gyermek?
☐	 	Igen	(kérjük	töltse	ki	majd	a	gyermekre	vonatkozó	kérdéseket	is	a	22.	

kérdéstől)
☐	 Nem

24.	Családon	belül	gyermekek	neme,	életkora:
Fiú	 ☐	 Lány	 ☐	 Születési	éve:	
Fiú	 ☐	 Lány	 ☐	 Születési	éve:	
Fiú	 ☐	 Lány	 ☐	 Születési	éve:	
Fiú	 ☐	 Lány	 ☐	 Születési	éve:	
Fiú	 ☐	 Lány	 ☐	 Születési	éve:	

25.	Mi	az	érdeklődési	köre	gyermekének?	(többet	is	felsorolhat)
 

26.	Milyen	tevékenységgel	tölti	szívesen	a	szabadidejét	gyermeke?

27.	Részt	szokott	venni	gyermekével	különböző	közösségi	rendezvényeken?
☐	 Igen,	mégpedig:	
☐	 Nem,	de	nem	is	szeretnék,	mert	

☐	 Még	nem,	de	szeretnék	jönni	ezekre:	

28.	Ha	lenne	rá	lehetőség,	elvinné	gyermekét	játszani	a	Faluházba?
☐	 Igen
☐	 Nem,	mert	

29.		Ön	és	gyermeke	mikor	szeretné/tudná	a	leginkább	igénybe	venni	a	
szolgáltatásokat?	(több	válasz	is	jelölhető)

☐	 hétköznap	délelőtt	9:00-12:00
☐	 hétköznap	délután	14:00-17:00
☐	 hétköznap	este	17:00-21:00
☐	 szombat	délelőtt
☐	 szombat	délután

30.		Milyen	jellegű	rendezvényeken	venne	részt	gyermekével	szívesen	a	Faluház	
szervezésében?	

31.		Ha	bármilyen	egyéb	ötlete,	javaslata	van	a	gyerekprogramokkal	
kapcsolatosan,	kérjük	ossza	meg	velünk!

KÖSZÖNJÜK TÜRELMÉT ÉS SEGÍTSÉGÉT!



A húsvét vasárnapi szentmisét követően 
került sor az elkészült harangláb és harang 
felszentelésére a séi temető előtti téren.

Nagycsütörtökön elhallgatnak a haran-
gok, a hagyomány szerint Rómába mennek. 
Nagyszombat este visszatértek, jó volt hall-
gatni a szertartás során az újra megszólaló 
harangokat.

A harang visszajött Sébe is, pontosabban 
új harang jött. Ezért kérte önkormányzatunk 
plébánosunkat, dr. Perger Gyula atyát, püs-
pöki referenst, hogy húsvét napján szentelje 
fel a haranglábat és a harangot. Szimbolikus 
jelentősége van ennek számunkra.

A temető szent hely, itt őseink, elődeink, 
nagyapáink, nagyanyáink csontjai porlad-
nak. Valószínű, hogy már a XII. században 
állhatott itt valamilyen ősi kápolna, mert ak-
koriban elrendelték, hogy a „keresztények 
temetkezési helyei csak a templomok körüli 
térségben lehessenek”.

Egyes leírások szerint 1660-ban erős, 
zsindelyes épületet emeltek a falu lakói. 
Török veszedelemtől tartottak a séiek, talán 
éppen ezért magaslatra – a temető közepére 
– építették templomukat, hogy könnyebben 
védhessék azt. A falakat megerősítették, az 
emberek bátrabban kereshettek menedéket 
Isten házában, mely fölött nem a félhold, 
hanem a Szent Kereszt ereje őrködött. 1841-
ben a püspöki látogatás alkalmával pontosan 
leírták a nagy-séi leányegyház állapotát. A 
400 ember térségű templom előrészén volt 
egy fa torony is, de a nem egészen 1 mázsás 
és Szent Kereszt tiszteletére szentelt harang 
nem ebben, hanem az egyház mellett épült 
haranglábban találtatik.

Az ősi templomnak ma már nyomát sem 
látni, helyét valahol a nagykereszt környé-
kén kellene keresni. A fából készült harang-
láb korhadt gerendáit dédszüleink még lát-
hatták. Egy harangról helyi legenda is szól. 
A régi templom egyik harangját eleink egy 
közeli kútban rejtették el a portyázó törökök 
elől. A kutat betemették, ezt a harangot azóta 
is a föld mélye őrzi. Kincskereső séi legé-
nyek többször próbálkoztak már a harang 
kiásásával, de ez még senkinek sem sikerült.

Új templomunk is már 114 esztendős 
(szeptember 15-én szentelték fel), 1901 má-
jusában kezdték el építeni. A templomban 
hajdan 3 harang szólt: egy nagyharang, egy 
kisharang és egy lélekharang. A háborúk 
nem kegyelmeztek, így valószínűleg a leg-

első harangot, a nagyharangot kellett a falu 
népének beszolgáltatni, a béke jelképét a ha-
diipar dolgozta fel.

A harang hiányát mindig is éreztük. Te-
metésekkor a temetőtől távolabbi templom 
harangja szólalt meg, és kísérte a távolból a 
temetőbe igyekvő gyászolókat. A harangláb 
állításának gondolata 2011-ben vetődött fel. 
2012 februárjában újévi koncertet rendez-
tünk. A fellépő séi művészek zenéje a ha-
ranglábért szólt.

A harang hangja, akárcsak a zene, a lé-
lekhez szól. Egy új hang jelenik meg falunk 
életében. Közös hang, mindenkihez és min-
denkiért szól. A harangok feladata: „az élő-
ket hívogatni, a holtakat elsiratni, a felhőket 
elkergetni, az élőket vigasztalni”. 

A lakosság, a falu összefogásával valósult 
meg új büszkeségünk. A jó cél érdekében 
sokan megmozdultak, anyagiakkal, kétkezi 
munkával, ötletekkel segítettek. Oroszlán-
részt vállaltak a megvalósításban: Visz-
kedné Gyürüs Mária volt alpolgármester 
asszony, Nagy Zoltán volt önkormányzati 
képviselő, Pezenhófer György jelenlegi al-
polgármester, Horváth László önkormány-
zati képviselő és a fiatalok (vasgyűjtés); a 
Sében élő zeneművészek (2012. február 
26-i koncert), az ÖrökSÉgünk Alapítvány 
(a harangláb fazsindelyének elkészítésében 
segítettek). Pajor Pista bácsi a jó cél érde-
kében egy birkát ajánlott fel, Konti Zoltán 
(2011. évi Zsigmond napi tevékenységével 
járult hozzá). 

A korábbi testület a harangláb helyéül a 
ravatalozóval szemben lévő parkosított részt 
álmodta meg, de ennek műszaki akadályai 
voltak. Tavaly tavasszal döntöttünk az új 
helyről, ekkor választottuk ki a lépcső mel-
letti ívet. Hisszük, hogy jó döntést hoztunk.

Tervező: Pothárn László perenyei építész-
mérnök, korábbi perenyei önkormányzati 
képviselő. A 40 kg-os harang öntését Őr-
bottyánban végezte Gombos Miklós haran-
göntő mester. A munkálatokat 2014 júniusá-
ban kezdte el, a harang tavaly decemberben 
érkezett meg Sébe. Idén januárban az újévi 
koncerten már bemutathattam a közönség-
nek. A fazsindelyt Nagykanizsáról hozták 
Horváth Imre műhelyéből. A dolgozók még 
ide is elutaztak, hogy a zsindelyek összera-
kásában segédkezzenek.

A harangláb faanyagának szabászatát, ki-
vitelezését a szombathelyi Farkas-Fa Faipa-

ri Kft. vállalta. Ide a helyszínre már a kész 
haranglábat szállították. 2014 Mindenszen-
tekre már állt a harangláb.

A lakatos munkákat a séi Borbély István 
és fia, Borbély Gergely készítették el. Az 
elektromos működtetéshez szükséges veze-
téket a ravatalozóból vezetjük a haranglá-
big, a földmunkákat a séi Rácz István cége 
vállalta. Az áram odavezetését a Papp és 
Pezenhófer cég végezte. A harangláb festé-
sét a vízügyes közfoglalkoztatottak (Balogh 
Imre, Kalmár Zoltán és Sipos Tibor), vala-
mint id. Sörös István vállalták.

A tereprendezést az önkormányzat dol-
gozói (Nárai Gyula, Viszked András), va-
lamint közfoglalkoztatottjai (Bogyai Kor-
nélia, Standiné Bogyai Ibolya és Standi 
Zsolt) végezték.

A parkosításban ifj. Janzsó László ötletei, 
tanácsai szerint jártunk el.

A felszentelés előtt Kiss Barna önkor-
mányzati képviselő előadásában hallhattuk 
az Örömódát: „… térj be hozzánk drága 
vendég, tündökölj ránk fényözön!”

Köszönöm, köszönjük mindenki segítsé-
gét, munkavégzését, szakértelmét! Remél-
jük, hogy munkájuk, munkánk gyümölcse, 
közös projektünk végeredménye még soká-
ig fennáll és unokáink, dédunokáink is látni 
fogják és emlegetik 2015 húsvétját, amikor 
felavattuk haranglábunkat. 

A haranglábra ezt írattuk: „Isten dicsősé-
gére és elődeink emlékére öntette Sé község 
lakossága 2014. évben.”

Sörös István 
polgármester

Új hang falunk életében

A templomban jelenleg kettő harang van. A nagyobb harangot Seltenhofer Frigyes Fiai császári és magyar királyi harangöntők készí-
tették Sopronban 1908-ban. A kisebbik harangon ez a felirat szerepel: „Isten dicsőségére, Szt. Mihály tiszteletére öntette a Séi Római 
Katolikus Egyház. Öntötte 1934-ben Szlezák László Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere Budapesten. Quis. ut Deus! ” 
(Szt. Mihály neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. )
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Számviteli beszámoló

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2014. év-
ben gazdálkodásáról a számviteli törvény-
nek és a kapcsolódó előírásoknak meg-
felelően egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze, ami az alapítványnál meg-
tekinthető.

A.) Az alapítvány 2014. évi bevételei-
nek alakulása

2014. évi összes bevételünk 1.557 ezer 
Ft, mely a 2013. évi összes bevételnél 
1.401 ezer Ft-tal több.

B.) Az alapítvány 2014. évi kiadásainak 
alakulása

Alapítványunk mérlegének fő összege 
1.737 e Ft, 82 e Ft-tal 4,95 %-kal több az 
előző évinél.

Költségvetési támogatás felhasználása

A Személyi jövedelemadó 1 %-ából 
2014. évben az alapítvány 68.717,- Ft tá-
mogatást kapott.

2014. évben a Személyi jövedelemadó 
1%-ából 2012. évben tartalékolt 51.815,- 
Ft-ot a séi temetőben épült harangláb 
fazsindelyéhez, a 2013. évben kiutalt 
100.811,-- Ft-ból 100.000,- Ft-ot a „Pusz-
tinai Házért” egyesület támogatására, 
811,- Ft pedig az utalás bankköltségének 
egy részére használtuk fel.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás

Az alapítvány 2014. évben 54.485,- Ft 
értékben italt melegen tartó eszközt vásá-
rolt, amit használatbavételkor egy összeg-
ben költségként elszámolt. Ezen összeget 
e célra a Sipos Fogtechnikai Laboratóri-
um adományozta. 2014. december 31-én 
a tárgyi eszközök nettó értéke 0 Ft.

Cél szerinti juttatások kimutatása

Alapítványunk 2014. évben az alábbi-
akban felsorolt szervezeteknek nyújtott 
cél szerinti juttatást.

Sé Római Katolikus Egyházközség 
  150.000,- Ft

Pusztinai Magyar Ház   
  320.000,- Ft

Kapott támogatások mértéke

Az alapítvány 2014. évben az alábbiak-
ban felsorolt önkormányzatoktól kapott 

támogatást.  
Sé Község Önkormányzata  

  200.000,- Ft  
Szombathely Megyei Jogú Város  

  300.000,- Ft

Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatások értéke, illetve összege 0 Ft.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai 
munkájukat önkéntesen, társadalmi mun-
kában végzik.  

Közhasznúsági tevékenységről tartalmi 
beszámoló

Célja: A városkörnyék legrégibb és di-
namikusan fejlődő településén, Sében az 
elődeink által létrehozott, meglévő örök-
ségünk ápolása, a hagyományok megőr-
zése, hagyományteremtés. A falu lakó-
környezetének szépítése, szépségének 
megóvása.

Tavaly is megszerveztük április 19-

én a Húsvétváró kézműves foglalkozást, 
melynek sok résztvevője volt, kedvelt 
programunk ez a kisgyermekes családok 
körében.

A Sey család találkozója május 17-
én volt, ezen a napon alapítványunknak 
165.000,- Ft-ot adományoztak a családta-
gok, melyet köztéri szoborra tartalékolunk.

További adományt kaptunk még ifj. Pe-
zenhófer Györgytől, aki éves képviselői 
keretét ajánlotta fel alapítványi célra.

A Hősök Napján május 25-én az alapít-
vány részt vett a templomnál lévő emlék-
mű koszorúzásán.

A Pünkösdi királyné-járást pünkösdhét-
főn, azaz június 9-én. Évről-évre újabb 
kislányok kapcsolódnak be a néphagyo-
mányba, miközben a nagyobbak kinőnek 
belőle. Sajnos nem jutnak el mindenhová.  
Nemcsak a távolság nagy, hanem az időjá-
rás is mindig közbeszól. Irigylésre méltó-
nak tartják más falvakban, hogy nálunk ez 
a néphagyomány a legszebben él tovább, 
ezért a Séi Települési Értéktár Bizottság 

2014. évi közhasznúsági jelentés

BEVÉTELEK 2013.  2014. változás
(ezer Ft-ban)

SZJA 1 % 101 69 -  32
Adomány (Sey, Pezenhófer) 1 460 + 459
Adomány Moldvai Csángóknak 0 223 + 223
Kamat 54 24 - 30
Önkormányzat támogatása Sé 0 200 + 200
Önkormányzat támogatása Szhely. 0 300 + 300
NEA pályázati támogatás 0 281 + 281
Egyéb
Összes  bevétel 156 1.557 + 1.401

KIADÁSOK Tervezett Tényleges teljesítés 
   %-ban
(ezer Ft-ban)

Virágosítás    8 8 100,00
Rendezvények költségei (Húsvétváró) 20 15 75,00
Nyomtatvány, irodaszer 5 5 100,00
Posta és bankköltség 20 21 105,00
Moldvai csángó fiatalok utazási költsége 540 541 100,19
Moldvai csángó fiatalok ellátás, programok ktg. 200 185 92,50
Pusztinai Magyar Ház támogatás 300 320 106,67
Séi Róm. Kat. Templom felújításához támogatás 150 150 100,00
Haranglábhoz támogatás 60 70 116,67
Tanulmányút 90 90 100,00
Értékcsökkenés 0 55
Kis értékű tárgyi eszközök 0 7
Egyéb (tagdíj Civil Kerekas 15 8 53,33
Kiadás összesen 1.408 1.475 104,76



2015. SZEPTEMBER 13

felvette a séi értékek közé.
A Falunapon az egészség jegyében az 

alapítvány hétféle gyógyteát kínált.
Dr. Dér Márta nagylelkű kezdeménye-

zéséhez csatlakozva másodszor szervez-
tük meg a moldvai csángó fiatalok egy 
hetes tartózkodását, ellátását, programja-
it és 7 fellépését augusztus 19-25 között. 
Pályázatokat írtunk az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőnek (NEA) és a szom-
bathelyi fellépések miatt a Szombathely 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 
Mindkét helyről a fent leírt jelentős tá-
mogatást kaptuk a határon túli fiatalok 
fogadásának megvalósításához. Sé Köz-

ség Önkormányzata, vállalkozók és ma-
gánszemélyek is magukénak érezték ezt a 
célt, így nemcsak a tartózkodásukat tud-
tuk színvonalasan megvalósítani, hanem 
a Pusztinai Magyar Ház működésére is 
tudtunk támogatást átutalni. Köszönetün-
ket fejezzük ki minden támogatónak és 
segítőnek a határon túli magyar fiatalok 
számára örökké emlékezetes itt tartózko-
dás és vendéglátás lebonyolításáért.

Az év során tavasszal muskátlikkal, 
ősszel árvácskákkal virágosítottuk a 
Szünöse-patak hídját.

Hagyományos évzáró rendezvényünk a 
tizenhatodik adventi koncert volt, melyet 

sikerrel rendeztünk meg november 30-án. 
Lakner-Bognár Nóra karnagy leánykóru-
sa és Lakner András orgonaművész köz-
reműködésével. Az adventi hangulatot 
fokozta az újra felállított Betlehem, az el-
maradhatatlan szeretetvendégség a finom 
süteményekkel és italokkal, az ünneplőbe 
öltözött közönség és a fő utca ünnepi ki-
világítása.

Ezúton mondunk köszönetet valameny-
nyi támogatónknak és önkéntesünknek, 
akik 2014. évben segítették terveink meg-
valósítását.

ÖrökSÉgünk Alapítvány

A 2015. év első felében a havi összejö-
veteleken a beszélgetés mellett aktuális 
éves eseménynaptárt készítettünk:

Legfontosabb feladatunk, melyet még 
a klub alakulásán elterveztünk, hogy 
minden évben támogatunk egy magán-
személyt. Idén Orsós Dominikra esett a 
választásunk, aki falunk lakójaként kért 
és kapott segítséget – többek között a Mo-
soly Klubtól is.

Hosszas tanácskozás után – mivel már 
annyi helyen jártunk együtt – megállapod-
tunk, hogy a szokásos nyári kirándulásunk 
helyszíne Komárom-Révkomárom-Ta-
ta-Kisbér-Pápa útvonal lesz.

Januári gyűlésünkre eljött bemutatkozni 

a Faluház új vezetője, Horváthné Kruczler 
Zsanett. Ő elmondta a terveit, a kéréseit a 
klub felé, mi pedig beszéltünk a találko-
zásainkról, és a falu életében való eddigi 
közreműködésünkről.

A június végi kirándulásra kifogtuk a 
nyár talán egyetlen esős hétvégéjét, mégis 
mondhatom, hogy így volt jó. Kellemes 
hűvös volt, és az eső mindig épp akkor 
esett, amikor a buszon ültünk. 

A komáromi erődöt néztük meg a csa-
pattal, és utána fagyiztunk egyet Komárno 
belvárosában. 

Tatán a tó körül sétáltunk, épp nyári 
fesztivál zajlott, nagy nyüzsgés, sárkány-
hajó-verseny, koncertek zajlottak, s a fesz-

tivál miatt sajnos a tatai várba nem jutot-
tunk be.

Talán nem mindenki tudja, hogy Kis-
béren Mini-Magyarország Makett-park 
található. Miután egészen véletlenül sze-
reztünk tudomást róla, útba ejtettük. Zá-
rás előtt nem sokkal érkeztünk, de végig 
tudtuk sétálni a parkban. Nagyon sok szép 
makett található hazánk legszebb neveze-
tességeiről: Országház, Lánchíd, Hősök 
tere az Andrássy úttal, a pécsi dzsámi, jáki 
templom, a kecskeméti Cifra Palota az 
első balatoni gőzhajó makettje, debreceni 
nagytemplom, Pannonhalmi Apátság, és 
még sorolhatnám. 

Hazafelé Pápán egy vidám vacsorázás-
sal zártuk a napot.

Vállalt feladatunk a falu felé ismét a 
Falunap lebonyolításában való részvétel 
volt. Már péntek este bőszen pucoltuk a 
krumplit-hagymát, potyogtak a könnyeink 
is felette. 

Szombaton kora délután megkezdődött 
a főzés, Molnár Laci irányításával. Köz-
ben árultuk a tombolát, amiből nagyon 
sok elfogyott, bőséges kereslet volt rá, de 
a tombolatárgyak mennyisége is hatalmas 
és színes volt. A falunapozók „megeteté-
se” volt még, ahol helyt kellett állnunk, 
hiszen eléggé késő délután készült el a 
vadpörkölt, arra már mindenki megéhe-
zett.

A tombolasorsolás után tudtunk végre 
pihenni kicsit. Köszönjük Kincsné Mari-
annak a tombola eladásához nyújtott se-
gítséget.

Végül, mint minden évben, most is ez-
úton köszönjük meg az önkormányzatnak, 
és a Tisztelt Képviselő-testületnek a klub 
működéséhez nyújtott anyagi segítséget.

Bolla Norbertné

Üdvözlet a Mosoly Klubtól!
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Szeretném megosztani Önökkel az első 
félév sporttal kapcsolatos híreit, esemé-
nyeit.

A 2014/2015. évi bajnokság második 
féléve a felnőtt csapat számára már nem 
sikeredett olyan jól, mint az őszi szezon. 
Ugyan a helyezés az elmúlt évek egyik 
legjobb szereplését sejteti – 10. helyezés, 
33 pont –, de hiányérzetünk azért jócskán 
akad. Kevés meccsen sikeredett az elvárá-
soknak megfelelően teljesíteni, játékban, 
erőnlétben és bizony néha hozzáállásban 
is elmaradtunk a várttól. Ugyanakkor azt 
is el kell mondani, hogy példátlan sérü-
léshullám kísérte végig a csapatot. Volt 
olyan meccs, amelyen több ifista játékos 
volt a kezdőben, mint felnőtt. Ennek po-
zitív oldala, hogy a fiatalok testközelből 
láthatták, hogy a felnőttek között játsza-
ni, azért más „kávéház”. Nem mehetünk 
el szó nélkül az edzéslátogatottság mellett 
sem. Minden feltétel adva van, az edzések 
hangulata kiváló (lenne), de sajnos a játé-
kosok nagy része figyelmen kívül hagyta 
azt a tényt, hogy a sikeres szereplés egyik 
legfőbb kulcsa az, hogy milyen edzettségi 
állapotban vagyunk. Ez nagymértékben 
befolyásolta, hogy sokak teljesítménye 
alaposan visszaesett a tavaszra. Annak 
ellenére, hogy a szánk íze egy kissé sa-
vanyú, ne legyünk elégedetlenek a sze-
repléssel. Erre a helyezésre, meg az őszi 
produktumra lehet alapozni a továbbiak-
ban, és akkor a következő bajnoki év még 
sikeresebb lehet. A játékos keret, mint oly 
sokszor már elmondtuk, többre hivatott és 
ezt a pályán is meg kell, hogy mutassák a 
játékosok. A bajnoki év gólkirálya Sümegi 
László lett, míg a legjobb játékos címet 

ezúttal is Uri Tibor nyerte el.
Az ifjúsági csapat remek őszt produkált, 

hisz a tabella harmadik helyén zártak, így 
joggal reménykedhettünk abban, hogy 
megőrzik ezt a helyezést. Sajnos fiatalja-
ink teljesítménye is némiképp visszaesett 
a tavaszra. Magyarázható ez azzal, hogy 
sokszor ki kellett segíteni a felnőtt csapa-
tot és náluk is voltak sérülések, eltiltások 
szép számmal. Mindemellett a legfőbb 
oknak az edzéshiányt említeném. Addig, 
amíg ősszel rendszeresen tiszteletüket tet-
té ifjaink az edzéseken, tavasszal már ez 
nem volt jellemző. Az erő sokszor elfo-
gyott a végére, na meg a koncentráció sem 
volt az igazi, ami szintén visszavezethető 
erre. Mi lett volna, ha…? Nos, egyszerű 
a válasz, a bajnoki cím sem lett volna el-
érhetetlen! Sajnálhatjuk! De, ne búslakod-
junk, hiszen összességében nagyszerű volt 
a teljesítmény, végül az 5. helyen 54 pont-
tal fejezték be a bajnokságot fiataljaink. 
Gratulálunk! A csapat gólkirálya ismét 
Sásdi Péter lett, a legjobb játékos címet 
pedig Fehér Tamás érdemelte ki.

A felkészülés július 10-én kezdődött, 
váltakozó volt a létszám a nyaralások mi-
att. Változás, hogy az U-21-es bajnokság 
helyett, ezúttal U-19-es bajnokság lesz. 
Ez érzékenyen érintett bennünket, hiszen 
itt az 1997-2002 között születettek játsz-
hatnak, lehetőség van ugyan 7 fő túlkoros 
szerepeltetésére, de ez sem könnyíti meg 
a helyzetet, Szerencsére sikerült fiatalokat 
igazolni, így nem lesz akadálya a szerep-
lésnek. Ennek ellenére, kérek mindenkit, 
aki tud, segítsen ebben a kérdésben és 
próbáljunk meg közösen toborozni fiatal 
játékosokat, ha még fiatalabbak is jönnek, 

akkor akár serdülő csapatot is tudunk in-
dítani. Edzőmeccseket is játszunk termé-
szetesen, az edzések szerdán és pénteken 
19.00-kor voltak a nyáron. A bajnokság 
augusztus 16-án kezdődött, a Falunap 
„második” napján hazai meccsel nyitot-
tunk, az ellenfél a tavalyi bajnok Táplán-
szentkereszt csapata volt. Előtte hétvégén, 
augusztus 09-én a Magyar Kupa első for-
dulójában vettünk részt, itt az alacsonyabb 
osztályban szereplő Kőszegfalva csapatá-
hoz látogattunk.

Nem mehetek el szó nélkül a szurkolók 
hozzáállása mellett. Néha ugyan „bosz-
szankodtak” a tavasszal, de mindvégig ki-
tartottak és remek hangulatot teremtettek 
a mérkőzéseken, maximálisan támogatták 
a csapatot!  Köszönjük! Ugyanakkor re-
méljük, többen is kedvet kapnak ahhoz, 
hogy támogassák a csapatot, nem fogják 
megbánni!

A labdarúgáson kívül lehetőség van 
tekézni is! Továbbra is részt veszünk a 
környező falvak bajnokságában, várjuk a 
jelentkezőket!

Korábban már említettem, hogy a 
2013/2014. évi MLSZ TAO pályázat ke-
retén belül a sportöltöző felújítását haj-
tottuk végre. Megszépült az épület, most 
már csak a tetőszerkezet felújítása van 
hátra.  A 2014/2015. évi MLSZ TAO pá-
lyázat megvalósítása részben már megtör-
tént. Elősegítendő a pálya és környékének 
rendbetételét, fűnyíró traktort, fűkaszát 
szereztünk be. Ahhoz, hogy a minőséget 
javítsuk, egy öntöződob készlet beszerzé-
se is megtörtént. Ezen kívül egy pályavo-
nalazót szereztünk még be. A játékosok 
felszerelés szetteket és új szereléseket 
kapnak.  A 2015/2016. évi TAO pályáza-
ton a sportöltöző tetőszerkezetének cse-
réjére és a labdarúgó pálya felújítására 
nyújtottunk be pályázatot, természetesen 
továbbra is pályázunk az utánpótlás ka-
tegóriában is. Vallom, előrelépni csak így 
lehet! Pályázatainkhoz az önrész nagy 
részét az önkormányzat biztosította, ez 
utánpótlás kategóriában 10%, míg a be-
szerzések tekintetében 30%. Kellenek a 
támogatók, akik társasági adójuk egy ré-
szét ezen célokra ajánlják fel. Mint min-
den évben eddig ezúttal is az Elektromol 
Kft. állt mellénk és biztosította az anya-
gi erőforrást. Itt szeretném megköszönni 
Molnár Sándor ügyvezető igazgató úrnak, 
hogy ilyen elkötelezett támogatója spor-
tegyesületünknek! Nagy segítségünkre 
volt az idei pályázatnál a Grand Vill Kft., 

Sportegyesületi hírek
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köszönet érte Nagypál Tibor ügyvezető 
igazgató úrnak. Arra buzdítanám a helyi 
vállalkozásokat, hogy hasonlóan vállalja-
nak szerepet ebben a pályázati rendszer-
ben, semmilyen kötelezettséggel nem jár! 
„Nem fog fájni!” És akkor a csattanó a 
végére! Sikeres pályázatot nyújtottunk be 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalnál és nyertünk egy kilenc személyes 
Renault Trafic kisbuszt! Még van jó pár 
teendő, főleg papírmunka, de a buszok 
legyártása már elkezdődött! A busz várha-
tóan szeptember végén, október elején fog 
megérkezni! Természetesen ez az eszköz 
a falu életében is szerepet fog vállalni, 
ugyanakkor a jogszabályi háttér figyelem-
bevételével a bérbeadására is lehetőség 
nyílik. 

Azt gondolom, a sportegyesület veze-
tése bizonyította, hogy amit ígért, azt si-
kerre vitte! Nevezetesen a pályázatoknak 
is köszönhetően mindent megtesz annak 

érdekében, hogy jobbá-szebbé tegye a falu 
központjának számító sportpályát és kör-
nyékét. A busz beszerzéssel pedig segíte-
ni tudjuk az idősek szállítását, közösségi 
kirándulások lebonyolítását és az egyéb 
rendezvényekre történő színvonalas meg-
jelenést is. Mindemellett nem árt hangsú-
lyozni, hogy minden cselekedetünk a falu 
érdekében történik! Érezzük át, hogy a Sé 
a mi falunk, segítsük egymást és együtt, 
összefogással, mint mindig is mondtam, 
nagy eredményeket érhetünk el. Sokszor 
elég csak sok kicsit tenni mindenki részé-
ről, hogy kijöjjön egy nagy egész, értem ezt 
nem csak a sport, hanem más területre is!

Tisztelt Olvasó! Bízom benne, hogy 
tudtam újat nyújtani Önnek cikkemmel, és 
bízom abban is, hogy újabb támogatókat 
szereztünk tevékenységünkhöz!

HAJRÁ SÉ!

Nagy Róbert, SE elnök

Sétálj ki az 
erdőszélre, 
egymagadban
ülj zöld fűbe.

Ne fütyüréssz,
maradj csendben,
gondold végig,
mi nincs rendben.

Kit bántottál,
kit feledtél,
ki az, akit 
nem szerettél?

Miként lehet
szebben élned,
mit kell holnap 
másként tenned?

Megvédtél-e 
kicsit, gyengét,
megalázott 
árva szegényt?

Szándékosan 
ne tégy rosszat,
társa ne légy
gonoszoknak.

Bűnöst segítsd 
megváltozni,
könnyű másra
átkot szórni.

Óvjad, Isten 
kit rád bízott,
karod legyen 
erős, áldott.

Ésszel hallgasd 
szíved neszét, 
jót igéző
üzenetét.

Állj fel, indulj
haza útra,
folytass, kezdj el
mindent újra.

Csider Sándor

Hallgasd 
a csendet!

A séi Faluház tervezett 
programjai

szeptember  19. 10.00 Mesebolt Bábszínház előadása
szeptember 19. 18.00 Dr. Kovács Tibor csontkovács:  
   „Sorsunk a pszichogenetika tükrében”
szeptember 24. 18.00  Sándorné Bogáth Margit pszichológus előadása: 
   Fejlődéslélektan - a gyermek és kamaszkor sajátosságai
október 3. 09.00 Bolhapiac
október 3. 15.00 Öltögető: minden, ami kézimunka
október 10. 10.00 Bütykölde: Halloween díszek készítése
október 16. 17.00 Matisz Attila: „Csillagászati navigáció 
   Noétól Cook kapitányig” 
október 19. 18.00 Sosztarits Ottó: „A sasok birodalma - a római légió”
október 24. 16.00 Halloween party: Micimackó szürcsije, süti, buli
november 7. 15.00 Öltögető: minden ami kézimunka
november 11. 17.00 Szent Márton napi felvonulás: forró csoki, lámpáskészítés
november 28. 10.00 Bütykölde: Adventi koszorú készítése
december 5. 16.30 Mikulás ünnepség
december   Idősek Napja
december 19.  A falu karácsonya

EBOLTÁS
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy Sé 
községben a kutyák veszettség elleni szer-
vezett oltása és féregtelenítése 2015. szep-
tember 12-én (szombaton) 10 - 12 óráig 
a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 
(Sé, Szabadság u.29.) előtt lesz.  Minden 
3 hónapot betöltött kutya veszettség elleni 
oltása évente kötelező. A helyszíni oltás 
díja: 3.500,- Ft/eb.  Kérjük az eb(ek) oltási 
könyvét szíveskedjenek magukkal hozni, 
mert azok pótlásáért 500,- Ft-ot fizetni 
kell. Lehetőség van háznál történő oltásra, 
díja: 4.000,- Ft. Ennek előzetes bejelen-
tése a 0630/956-6551-es telefonszámon  
Dr. Sándor Csabánál lehetséges. Az oltás-
ra csak a tartósan megjelölt (chip) ebek ke-
rülhetnek. Tudjuk ezt a helyszínen pótolni, 
ennek ára: 4.000,- Ft. Ebben az esetben a 
várakozás pár perccel meghosszabbodik. 
Az oltáshoz a kutyákat pórázon, ebbel 
bánni tudó személy vezesse.

Dr. Sándor Csaba állatorvos

Már kaphatóak a 2015/2016. bajnoki évre szóló Támogatói Bérletek!!! Megvásár-
lásukra 5.000.-Ft-os egységáron lehetőség van a Gejzír Sörözőben vagy a bajnoki 
mérkőzések előtt!! Kérem támogassák ezáltal is egyesületünket! A bérletet vásároltak 
között egy a játékosok által dedikált focilabdát sorsolunk ki!! Ugyanezen helyeken 
a kinyomtatott bajnoki sorsolások is kaphatóak! Lehetőség van melegítő vásárlására 
kedvezményes áron! A melegítők színe - igazodva a falu és csapat színéhez - kék-sár-
ga. Megfelelő számú rendelés esetén a melegítőkhöz is kedvezményesebben lehet 
hozzájutni. Hangsúlyozom, hogy ez nem egyesületünknek lesz bevétel, csak a sport-
bolttal való kapcsolatunk által tudunk segíteni a kedvezményes „melegítővásárban”! 
Az igényeket személyesen vagy a 06-30-256-2521-es telefonszámon kérem
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Június 22-től egy héten át immár 5. al-
kalommal rendezett a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont Rajz Intézeti Tanszék művésztelep 
alkotótábort falunkban. Kovács Péter Ba-
lázs művésztanár vezetésével 18 hallgató 

alkotott Sében. Sokakat megihletett az 
egykori újkőkori falu leletanyaga, képi 
világa. 
Válogatásunkban Kárpátvölgyi Roxána, 
Pável Szimonetta, Rozner Anita és Teleki 
Blanka munkái láthatók.

Művésztelep alkotótábor

Kárpátvölgyi RoxanaPável Szimonetta

Rozner Anita

Teleki Blanka

Az „Egészséget egész Sének!” projekt 
keretében idén második alkalommal tábo-
rozhatott július 13-tól 17-ig 16 séi fiatal a 
Holdfényliget táborában. Míg a kisebbek 
mindvégig Gyöngyösfaluban maradtak, a 
nagyok kalandtúrára indultak. 2 túraveze-
tő, 6 „rutinos” – és 2 „újonc” ember alkotta 
a csapatot.

1. nap reggel 8-kor volt a gyülekező a 
Holdfényligetben, majd amikor meglett 
a létszám, ismerkedni kezdtünk az „újon-
cokkal”. Ezek után felmentünk a kötélpá-
lyákhoz és csúsztunk egy jót. Egy finom 
ebéd és a túravezetők megbeszélése után 
délután útnak indultunk Gyöngyösfaluból. 
A lukácsházi boltban megvettük a vacso-
ránk és a reggelink, majd tovább haladva 
Kőszegfalvára értünk. Ott a focipályánál 
pihentünk, majd az erdőt átszelve felértünk 
a Peruska kápolnához, ahol tábort vertünk, 
az eső elől pedig egy esőbeállóba bújtunk 
és ott aludtunk.

2. nap reggeli után elindultunk egyene-
sen a szántón keresztül Horvátzsidány felé. 
Ott bevásároltunk vacsorára, az ebédet Kő-
szegen egy pizzázóban fogyasztottuk el. 
Kőszegen keresztülhaladva néztük a szép 
házakat, a macskaköves utat és egyéb lát-
nivalókat. A Hétforrásig 1-2 kisebb pihenőt 

tartva meg sem álltunk, ahol annyit pihen-
tünk, hogy ott aludtunk.

3. nap úti célba vettük a 883 m magas 
Írottkövet. A Hörmann-forráshoz felküz-
döttük magunkat, majd az Írottkőre is, ahol 
ebédeztünk, mert megérdemeltük. Itt min-
denki nagyon várta már a rohonci tavat, 
nagy lendülettel megindultunk lefelé. Több 
mint egy óra lefele rohanás után meguntuk 
a sétát, és hisztizni kezdtünk a fürdés ér-
dekében! A túravezetők nyugtattak minket, 
hogy 20 perc és hogy 1 kanyar van csak 
hátra. 2-2,5 óra túra után végül is leértünk 
és nagyszerűt fürödtünk a kellemesen hi-
deg vízben. De nem élvezhettük sokáig a 
kikapcsolódást, sietnünk kellett, hiszen 
hosszú út állt még előttünk. Rohoncon 
bevásárolás után egy elhagyatott sínen tú-
ráztunk tovább, majd Kisnardát vettük úti 
célba. Nagyon elfáradtunk és mivel nagyon 
késő volt, úgy döntöttek a vezetőink, hogy 
szálljuk buszra, hiszen Felsőcsatár nagyon 
messze van még, legalább 3 óra, így fel-
szálltunk a távolsági buszra. Felsőcsatáron 
egyik túratársunk mamájánál aludtunk a 
kertben.

4. nap a mamánál megreggeliztünk, majd 
a Pinkán kenuztunk lefelé, aztán visszafelé 
sétáltunk egy jót. Ez a pihenés napja volt, 

így ismét buszra szálltunk este. Bucsuba 
utaztunk, ahol megkerestük a polgármester 
asszonyt, hogy szálláshelyet kérjünk tőle. 
A bucsui focipályán aludhattunk, sőt az öl-
tözőbe is bemehettünk, ahol tudtunk füröd-
ni és labdákat is kipróbálhattunk a pályán. 
Estére mindenki kipihente magát, de korán 
aludni mentünk, mert utolsó napra kellett 
az energia, hiszen a Holdfényliget volt a 
cél.

5. nap hamar útra keltünk és indultunk is 
gyors reggeli után. Kerestük a jelzett utat, 
de nem találtuk, így sok időt veszítettünk. 
Végül is félúton megtaláltuk a keresett 
utat, de a csapat úgy döntött, hogy ne azon 
haladjunk, mert jó így mindenen keresz-
tülhaladni. Jó ütemben haladtunk a célunk 
felé, de egy nagy csalánmező, egy patak, 
és sok-sok szántóföld akadályozott minket, 
amit nem tudtunk előre. Egyéb problémák 
is akadályoztak minket, elfogyott mindenki 
vize 1 órával a célba érés előtt. Szerencsé-
re Perenye közel volt, és egy kis túrázónk 
hazafutott egy kis vízért. A felfrissülés után 
meg sem álltunk a ligetig, ahol megköny-
nyebbülve dobtuk le táskáinkat tudomásul 
véve, hogy teljesítettük a túrát!

Mándli Dániel

Kalandos út


