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VVééggrree  iitttt  aa  ttaavvaasszz!!

Szerintem sokan nem bánjuk, hogy végre itt van
a hosszú tél után. Az emberek végre kimehetnek
a kiskertbe, élvezhetik az áldásos nap sugarait.
A tavasz beálltával mindenki a ház körül is elkez-
di a rendrakást. Jó lenne, ha a falunk szép tiszta
lenne! Ezt csak közös összefogással tudjuk meg-
valósítani! Sokat teszünk azért, hogy szép legyen
a környezetünk, de addig, amíg mindenki nem így
gondolja, addig lesznek még e téren hiányossá-
gok. A padokat már kihelyezték az önkormányzat
dolgozói, amikre szintén vigyáznunk kell. Az idén
több virágot szeretnénk ültetni, fõleg a Szabadság
utcában, hogy szép virágos legyen a falunk.
Reménykedem abban, hogy nem úgy lesz, mint
minden évben: egyik nap elültetjük, másnapra
kiszedik, mert akkor nincs értelme az egésznek.

Bízom benne, mindenki óvja inkább a növényeket,
és nem kiirtja. 

Figyelnünk kell arra is, hogy a házak elõtti
vízelvezetõ árkok és a hídcsövek tiszták legyenek,
így szabad utat adhatunk a lehullott csapadéknak.
Sajnos sok helyen szinte be van temetve az árok,
így megakadályozza a víz elvezetését. Tapasz-
taljuk azt, hogy világszerte egyre több helyen
volt, van, természeti katasztrófa. Nem tudhatjuk,
mit hoz ez az év, jobb megelõzni a bajt. 

Kérnék mindenkit, figyeljen a falu tisztaságára,
és közvetlen környezetére. Remélem össze-
fogással még szebbé, tudjuk tenni ezt a kis
települést!

Viszkedné Gyürüs Mária
Fotó: Horváth Balázs

Hosszú telet hagytunk magunk mögött. Komoly
feladatot jelentett az elmúlt idõszakban a lehullott
nagy mennyiségû hó. Úgy véljük, hogy a község-
ben sikerült a közterületeket a lehetõségekhez
mérten letakarítani. Gondolva arra, hogy ilyen nagy
havazás a mostani és a késõbbi teleken is elõfor-
dulhat, hómarót vásároltunk. A hirtelen hóolvadás
miatt a község két patakját folyamatosan figyelem-
mel kísértük, de szerencsére a patakok elbírták a
nagyobb vízmennyiséget.

Képviselõ-testületünk a 2011. évi koncepció
tárgyalásakor az alábbi fõ feladatokat jelölte ki:
kerékpárút kiépítéséhez pályázat benyújtása, utak,
járdák felújításának folytatása, mezõgazdasági utak
karbantartása, a Polgármesteri Hivatal épületének

felújításához pályázati önerõ biztosítása, pályáza-
ti lehetõség hiányában állagmegóvási felújítás
elvégzése, biztonsági kamera-rendszer kialakítá-
sának elõkészítése, játszótér építése. 

A szociális törvényt január 1-jétõl ismét módosí-
tották, ezzel a közfoglalkoztatás rendszere
megváltozott. Önkormányzatunk a kormányren-
deletben biztosított lehetõséggel élve pályázatot
nyújtott be közfoglalkoztatási támogatásra: rövid
idõtartamú közfoglalkoztatással 5 fõre, hosszú
idõtartamú közfoglalkoztatással 1 fõre volt lehe-
tõség. A közmunka programban részt vevõk si-
keres pályázat esetén május 1-jétõl október végéig
dolgoznak a faluban napi négy, illetve hat órában.

A sajtó megkeresett bennünket egy olyan cikk-

sorozat szándékával, melyben a régi és új lakók
kapcsolatával foglalkozott volna a városkörnyék-
ben. Úgy nyilatkoztunk – mint azt a választások
elõtt is tettük – hogy nincs régi és új lakó, csak séiek
vannak. Ezt a szemléletet továbbra is hangsúlyozni
szándékozunk.

A zsákos szelektív hulladékszállítás január 4-tõl
megkezdõdött. Minden hónap elsõ keddjén kell
kitenni a házak elé a hulladékgyûjtõ zsákokat.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk

Kellemes 

húsvéti 

ünnepeket

kívánunk!

Itt a tavasz! Szerte az országban rendezvé-
nyekkel várják a jó idõ bekövetkeztét. Képviselõ-
testületünk elhatározta, hogy az idei évtõl mi is
köszöntjük a tavaszt, mégpedig egy Zsigmond
napjához köthetõ ünneppel. Hagyományte-
remtés a cél, ehhez 2011-ben május 7. (szom-
bat) napját választottuk ki. A programok pén-
teken este egy gregorián koncerttel kezdõdnek
a templomban. Szombati terveink között szere-
pel egy bábelõadás, fellép egy történelmi tánc-
együttes, késõbb bajvívók bemutatója szórakoz-
tatja a nagyérdemût. Vásári komédiától a re-
neszánsz zenén keresztül a portékájukat kínáló,
készítõ kézmûvesekig mindent láthatunk. Lesz
festménykiállítás és vásár. A szervezõk további
meglepetések elõkészítésén dolgoznak. Kérjük,
hogyha bárki bármiféle javaslattal, ötlettel támo-
gatni tudná rendezvényünket, jelezze a szer-
vezõknél a 0694/540-535 vagy a 0630/9064-
405-ös telefonszámon. Figyeljék honlapunkat
(www.se.hu), szórólapjainkat és plakátjainkat! 

Magyarné Várallai Lívia 
Faluház vezetõ

ZZssiiggmmoonndd  nnaapp

Folytatás a 2. oldalon
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AAzz  ÖÖrröökkSSÉÉggüünnkk  AAllaappííttvváánnyy  tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll
Évrõl évre kiemelten foglalkozunk a nagy

ünnepek köré szövõdõ hagyományokkal. Har-
madszor rendeztük meg április 16-án a Hús-
vétváró kézmûves foglalkozást a Faluházban.
Sokan eljöttek, köztük szülõk, nagyszülõk is a
gyerekekkel. Nyuszi személyesen megjelent, egy
kartondobozban élvezte a gyerekek simogatását.
Változatos volt a kínálat, lehetett húsvéti ajtóko-
szorút, különféle papír nyuszikat, tulipánt, tojás-
tartókat, tyúkocskát, felakasztható vagy ünnepi
asztalra helyezhetõ díszeket és hûtõ-mágnest
készíteni. Mindenkinek ízlett a kakaó és a kalács
és öröm volt nézni a szorgoskodó, ügyes kezeket.
Reméljük, hogy ez a készülõdés kellõ hangulatot
ad a húsvéti ünnepekhez. A rendezvényrõl készült
felvételek a falu honlapján megtekinthetõk.

Egyik ünnep azonban követi a másikat és máris
a pünkösdre készülünk. Az önkormányzattól már
megkaptuk a Pünkösdi királyné-járáshoz számí-
tásba vehetõ kislányok címeit és hamarosan meg-
keressük szüleiket a terveinkkel. Figyelembe véve
azt a tendenciát, hogy a családok a hosszú

hétvégeken szívesen elutaznak, idén is pünkösd
hétfõre, június 13-án délutánra tervezzük a falu-
járó pünkösdi köszöntést. Már készülnek a piros
pöttyös szoknyácskák 40 kislány számára, hogy
igazi piros pünkösdi hangulatot varázsoljunk
falunkba. Bízunk abban, hogy a tavaly felújított
hagyomány ápolását a gyerekek és a szülõk is az
elõzõ évhez hasonlóan örömmel fogadják és a falu
lakói is megnyitják kapuikat a jókívánságot hozó
pünkösdölõ kislányoknak.

Az elmúlt év végén elkészíttettük az I. és II.
világháború áldozatainak emlékmûvét, melyet a
templomkert átalakítása során már végleges he-
lyére állítottunk. Az avatást azonban a templom
felújítása miatt idén május utolsó vasárnapján 29-
én, a Hõsök Napján szeretnénk megrendezni, az
ünnepségen számítunk az áldozatok leszárma-
zottainak közremûködésére, mert meggyõzõ-
désünk szerint ezzel válik igazán hitelessé és
személyessé a megemlékezés.

A falu érdekében végzett tevékenységünket
eddig is többen támogatták adójuk 1 százaléká-

val. Köszönettel fogadjuk idén is az ilyen jellegû
támogatást.

Az Alapítvány adószáma: 18889150-1-18

ÖrökSÉgünk Alapítvány
Fotó: Horváth Balázs

Kérjük, használják ki ezt a lehetõséget! A Rajki utcai
szelektív gyûjtõ környékére rendszeresen lerakott
hulladékok miatt több lakossági panasz érkezett.
Képviselõi kezdeményezésre májusban a Rajki
utcai szigetet áthelyezzük a Deák utca és a Rajki
utcák keresztezõdésébe. A hulladékszigetekhez
tájékoztató tábla készült, hogy hangsúlyosabban
fel lehessen hívni a helyes használatra a figyelmet.
A szelektív gyûjtõknél naponta kétszer takarítanak
a munkások.

Útjavításokhoz, ill. padkajavításokhoz követ
rendeltünk, melybõl az SOS-háznak is adtunk a
kapubejárathoz, hogy ne legyen sárfelhordás az
útra. Ellentételezésként a fiatalok a buszvárók
felújításához ígérték segítségüket. 

A séi önkormányzat külterületén a Fekete
fenyves-dûlõben 549 kerttulajdonos van. Útjaikat
önerõbõl tartják karban, de a területet három oldal-
ról önkormányzati út határolja. Ezeket is igye-
keznek karbantartani, az elõzõ évhez hasonlóan
ehhez anyagi támogatást kértek. A Parkerdei
Kertbarát Egyesület idei évben is 50.000 forint
támogatást kapott útkarbantartás céljára.

Az e-on a villanyvezetékek miatt fák nyesését
végezte el, de sajnos az esztétika ebben nem volt
szempont. Ugyanakkor a lakosság részérõl beje-
lentett veszélyes fa kivágását az Ady utcában térítés
nélkül vállalták.

Az orvosi rendelõ hirdetése megtörtént, de
egyelõre csak fiók gyógyszertár kapcsán volt
érdeklõdés. 

Molnár Sándor, helyi vállalkozó közremûkö-
désével a sportöltözõbe székeket kapott ingyene-
sen az önkormányzat. 

Torony község polgármestere egyeztetésre hív-
ta a szomszédos települések polgármestereit.
A szóbeli tájékoztatón elhangzottak szerint az

iskolába 9 fõ, óvodába 6 fõ jár, a napközit 2 fõ
veszi igénybe Sébõl. A 2012-re várható nagyon
nehéz helyzetüket bemutatva az iskolás, óvodás és
napközis gyermekek után Torony község 4,5 mil-
lió forint támogatást kért. A téma megvitatása után
önkormányzatunk Toronynak 1,5 millió forint
támogatást ítélt meg, ezt láttuk reális támogatási
összegnek.

Szombathely polgármesterével és alpolgár-
mesterével tárgyalásokat folytattam kerékpárút
ügyben. A biztonság is, a pályázati összeg is azt
indokolja, hogy a szombathelyi külterületi sza-
kasszal együtt készüljön kerékpárút. Miután orszá-
gos közút mellett jönne létre a kerékpárút és a
kerékpársáv, ez egyéb gondokat is felvet (mûsza-
ki, megvalósíthatósági, közbeszerzési). Szom-
bathely elsõdleges célja a belvárosi részen történõ
kerékpárút kiépítése, és ehhez pályázat benyújtása,
de a külterületi szakasztól sem zárkózott el a
jövõre vonatkozóan. Közgyûlésükön elhangzott,
hogy 2013-ig tervezik a hiányzó 700 méteres sza-
kasz elkészítését. A séi belterületi szakasz, mint azt
korábban felmérte a testület, önállóan sajnos nem
pályázható. 

Április 2-án elektromos hulladékgyûjtést, 9-én
lomtalanítást tartottunk. Köszönjük, hogy a
lakosság is támogatta elképzelésünket! Külö-
nösebb szemetelés nélkül megválhattunk a lomok-
tól. Idén külön gyûjtöttük az autógumikat. 2 ton-
nányit vitettünk el a körmendi lerakóba! A szám
magáért beszél!

Az ún. zöld hulladék begyûjtésére is nyílik
lehetõség, konténerek házakhoz való kihelye-
zésével. Ehhez lakossági felmérést, közvélemény
kutatást fogunk végezni.

A karbantartáshoz, rendezvényekhez használt
gépek, berendezések tárolásához ebben az évben
raktárt építünk a hivatal udvarán. A Szabadság utca
mezõ felé vezetõ leágazó útjának felújítása
(gréderezéssel és kavicsozással) idõszerûvé vált.
A lakók már az elõzõ idõszakban ígéretet kaptak

erre. A költségvetés szakfeladati keretei lehe-
tõséget adnak erre.

A Szabadság utca jobb oldalán, a térburkolattal
épített járdának a polgármesteri hivataltól a
Szabadság u. 35. sz. ingatlan kapubejárójáig tartó
szakasza sajnos nyílik szét, ennek oka, hogy a
járdának az árok felõl nincs ún. megtámasztása.
Az elmúlt idõszak nagy esõzései miatt úgy véljük,
hogy az árok csövezésével, lefedésével lehetne a
legjobban megoldani a gondot.

A felsorolt gondok, tervek és a hagyományok is
indokoltak egy falu-bejárást, hogy a képviselõk a
helyszíneket együtt megnézve dönthessenek az
egyes községrendezési, községfejlesztési ügyek-
ben. Április 8-án kerékpárra pattantunk, így jártuk
be az utcákat. 

A Deák Ferenc utcai törmelékhalmot a hét
folyamán elszállították. A kialakult állapot nem volt
méltó falunkhoz, sokan válogatás nélkül vittek oda
hulladékot. A nagy kiterjedésû kupac helyére fákat
ültetünk. A tereprendezéssel foglalkozó vállal-
kozóval a temetõ környékén is eldózeroltattuk a
törmeléket. Szándékunk szerint ide is fákat,
bokrokat ültetünk, a teret parkosítjuk. A hulladék
lerakása a temetõnél is tilos! 

A terepmunkák elvégzése elõtt a Német
Hadisírgondozó Szövetség szakembere segít-
ségével megpróbáltuk a világháborúban Sé-
ben lelõtt német katonák sírhelyét felkutatni.
A kere-sés sajnos nem vezetett eredményre,
pedig többen is jöttek segíteni abban, hogy
valójában hová is temethették el õket.
Többen emlékeztek az esetre, de az ásás nem
vezetett eredményre. Örökre homály fogja
fedni a három elhunyt katona kilétét.
Köszönet mindenkinek, akik segítették az
ásatás munkáját!

A buszvárók felújítását húsvét utáni hétvégén
kezdik meg.

Sörös István

Folytatás az 1. oldalról

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk
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VViiddáámm  úújjéévvii  kkoonncceerrtt
Január 15-én, szombaton 19 órai kezdettel a

Faluházban vidám újévi koncertre vártuk a
zenekedvelõket. A mûsorban felléptek séi
gyerekek: Szabó Sára Borbála – zongora; Kiss
Mihály Barna – zongora; Hotzi Mátyás – gor-
donka; Szenteleki Barnabás – kürt, valamint
Sében élõ zenemûvészek: Hotzi Péter – klarinét;
Falvay Cseperke – gordonka; Kiss Márton – zon-
gora; Kiss Barna – kürt; Kallóné Bertalan Andrea
– fuvola; Kalló Zsolt – hegedû és Vincze Eszter
– fuvola.

– Egy alapot szeretnénk létrehozni, hogy
önrésze lehessen a falunak, ha pályázni akar,
például hogy egy hangszert vegyen. Jó lenne ide
a faluházba egy digitális zongora, amit bármilyen
közösségi ünnepen használni lehet – mondta
Vincze Eszter fuvolamûvész, az est szervezõje,
mûsorvezetõje.

– Több mint tíz éve vannak jótékonysági estek
a faluban, gyûjtöttünk már a falu virágosítására,
adtunk a templomhoz. Az a tapasztalat, hogy
adakozóak az emberek, mindig teltház van a
koncerteken. Próbáljuk bevonni a mûsorba a
helyi fiatalokat, hogy bemutassuk az ifjú tehet-
ségeket, büszkeségeinket. Idén a legfiatalabbak
Szabó Sára Borbála és Kiss Mihály Barna, mind-
ketten zongoristák és a Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium tanulói.
A konzisok közül az esten két fiatal lépett fel:

Hotzi Mátyás gordonkán és Szenteleki Barnabás
kürtös.

Sében feltûnõen sok zenész él, azt mond-
ják, Hotziék kezdték el: a testvérpár Hotzi
Ferenc, illetve Hotzi László költöztek ide
családjaikkal.

– Azt mondták, jó itt élni, hát mi is jöttünk –
mondja Vincze Eszter, a négytagú Kiss család
képviseletében, ahol mindenki muzsikál. És más
zenészek között itt lakik Kalló Zsolt és felesége,
Bertalan Andrea. A szombat esti kamara jellegû
koncert a családi szálakat is megmutatta.
Duóban játszott anya és fia: Falvay Cseperke és
Hotzi Mátyás, apa és fia: Kiss Barna és Kiss
Márton, testvérek: Kiss Márton és Kiss Mihály
Barna, unokatestvérek: Hotzi Péter és Hotzi
Mátyás.

Merklin Tímea
Vas Népe

(Az esten megjelent közönség 66.000 forinttal
támogatta a jótékony célt. A felajánlásokat
köszönjük! A szerk.)

Gólyabaleset történt Sében április 7-én
délután. A falunkban élõ gólyapár egyik tagja a
magasfeszültség egyik vezetékének repült és
leesett. A gólya egyik szárnya megsérült, amit
leeresztve tartott. Emiatt repülni csak alacsonyan
és rövid ideig tudott.  Az esetet a Petõfi Sándor
utcában élõ Gyuró Józsefék látták. A szükséges
bejelentést megtették, de már mások is tele-
fonáltak Kóródi Blankának, az illetékesnek. Az
Õrségi Nemzeti Park természetõrei ki is jöttek a
helyszínre, látták sérült madarunkat, de befogni
nem tudták. Április 11-én, hétfõn kaptuk a hírt,
hogy a sérült gólya a Faluház mögött
tartózkodik. Gyuró Józsefné, Erzsi szervezte a
mentõakciót, azonnal értesítette a kõszegi
illetékeseket. A könyvtárban tartózkodó gyere-
kek hathatós segítségével nagy nehezen sikerült
megfogni a madarat. Bogáti András polgári ter-
mészetõr tájékoztatása szerint a madarat ellát-
ták, megröntgenezték, injekciót kapott, sebeit
fertõtlenítették. Törése nincs, csak erõs zúzó-
dása és nyílt sebe. Gólyánk jó kezekben van, a
kõszegi Chernel kertben tölti a rehabilitációt.
Rövidesen meggyógyul, és hazakerül Sébe.

GGÓÓLLYYAAHHÍÍRRGGÓÓLLYYAAHHÍÍRR

Kukor Sára:

IIggeenn,,  jjóóll  vvaaggyyookk
Igen, jól vagyok, köszönöm, õk is tényleg,
minden rendben van otthon, én meg
különösen jól érzem magam a bõrömben.
Nem fáj semmi, nem is fog, különben
is ígéretes a jövõm, és tehetséges vagyok.
És bízok magamban, meg abban, hogy hagyok
valamit magam után, értékeset, eredetit.
Amin elméláznak az emberek, aztán meg
beleveszik
az idézetgyûjteménybe sok okos mondatom.
Én reménytelinek érzem a holnapom,
és nem vagyok magányos, sõt, túl sok az
ember,
és senkire se nézek irigykedõ szemmel,
és túl tudok lépni, el fogom hinni,
hogy nem én voltam kevés, el tudnám vinni
a vállamon ezt a rózsaszín világot.
Aki elhagyott, csak az hibázott.

Most mennem kell, dolgom van, tán elég is
ennyi.
De neked megsúgom: nincs rendben semmi!

(A fiatal alkotó ígéretes tehetség, 
a Demizson Klub vendége volt február 25-én.)

Templomunk belsõ felújítási munkáit meg-
kezdtük, elkészült a padlóburkolat cseréje, a vil-
lamoshálózat felújítása, az oldalfal vakolat le-
verése és újravakolása. Terveink szerint a temp-
lomépítés 110. évfordulójára a munkálatok
befejezõdnek. A képviselõ testület tagjai az
elkövetkezendõ hónapokban fel fogják keresni a
családokat. Kérjük, hogy a munkákat ado-
mányaikkal, az egyházközségi hozzájárulás
megfizetésével segíteni szíveskedjenek.

A kereszténység legnagyobb ünnepére a hús-
vétra készülünk. A keresztény egyházak tanítása
szerint húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és
vele az emberiség megváltásának ünnepe, ame-
lyet a 325-ben tartott elsõ niceai zsinat döntése
értelmében a tavaszi napéjegyenlõséget követõ
holdtölte utáni elsõ vasárnapon tartanak. A hús-
vétot negyvennapos böjt elõzi meg, ami a ke-
resztények számára bûnbánati idõszak, amely
alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmé-
lyülésre és kiengesztelõdésre, hogy méltókép-
pen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisz-
tus feltámadásának megünneplésére. A múlt
héten a toronyi plébániához tartozó egyház-
községekben négy napos népmisszió-lelkigyakor-
lat segített bennünket húsvétra való felkészülés-
ben. Április 10-én vasárnap este 6 órakor templo-
munkban tartott közös nyitó szentmisével kezdõ-
dött a program. Legnagyobb örömünkre a kör-
nyezõ falvakból is sokan részt vettek a szentmisén.

A lelkigyakorlat hétfõn Toronyban, kedden Doz-
maton és Toronyban, szerdán Bucsuban folytató-
dott és Toronyban közös szentmisével, ezt
követõen FATIMAI körmenettel fejezõdött be.
Hitünkben megerõsödve, lelkileg megújulva, az
elhangzott gondolatokat megfontolva és tettekben
is követve várjuk az ünnepet.

A húsvét elõtti vasárnap neve Virágvasárnap,
a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben.
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe a
kereszthalála elõtti vasárnapon. Az emberek fel-
sõruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak
a fákról, és Jézus Krisztus lába elé helyezték. Ez
a vasárnap nagyböjt utolsó, legfontosabb he-
tének kezdete. A szentmisén barkaszentelés
volt, majd meghallgattuk passiót, amely Krisztus
szenvedésének történetét beszéli el. Köszönet
minden szereplõnek, akik szabadidejüket felál-
dozva készültek. Toronyban a plébánia temp-
lomban lesznek a közös nagyböjti szertartások,
amelyek csütörtökön és pénteken este 7 órakor
kezdõdnek. A húsvéti szertartás szombaton fél
8-kor kezdõdik. Húsvét vasárnapján templo-
munkban a szokott idõben 11 óra 15 perckor,
húsvéthétfõn pedig 10 órai kezdettel Toronyban
lesz a szentmise.

Áldott Húsvétot kívánunk minden kedves
olvasónak.

Egyházközség
Sé

AA  SSééii  EEggyyhháázzkköözzsséégg  hhíírreeii

AA  SSÉÉ  AAZZ  ÚÚJJKKÕÕKKOORRBBAANN ccíímmûû  rreejjttvvéénnyy  mmeeggffeejjttéésséétt  ssaajjnnooss  ccssaakk  eeggyy  oollvvaassóónnkk  kküüllddttee  bbee..  
AA  hheellyyeess  mmeeggffeejjttééss::  „„HHaatteezzeerr  éévv,,  ssookk  eezzeerr  éérrvv..““  AA  jjuuttaallmmaatt,,  eeggyy  ssééii  kkééppeekkkkeell  ddíísszzíítteetttt  aasszzttaallii

nnaappttáárrtt  PPooóórr  IIssttvváánnnnéénnaakk  aaddttuukk  áátt..  AA  nnyyeerreemméénnyyhheezz  ggrraattuulláálluunnkk!!
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A klub tagjai december 18-án részt vettek a
falu karácsonyfájának ünnepségén, segítettek a
sütemény, a forralt bor és a tea kiszolgálásával,
hogy a megjelent vendégek jól érezzék ma-
gukat. A mûsorban egyik klubtagunk Ady
Endre karácsonyi versét szavalta el.

2011. január 8-án tartotta az Aranykör
Klub fennállásának huszadik évfordulóját,
valamint a szokásos névnapi és születésnapi
ünnepségét. Erre a jeles napra meghívtuk a
polgármester urat, a címzetes fõjegyzõ asz-
szonyt, a volt alapító tagokat, akik megtisz-

teltek bennünket jelenlétükkel.
Huszonöt fõvel képviseltette magát az oladi

Nyugdíjas Klub az ünnepségen, így még
szorosabb lett a kapcsolat közöttünk. Meg-
hívtuk a gyöngyösfalusi Szent Márton kórust,
akik operett dalokkal tették fergetegessé az
estét.

Az ünnepségen a polgármester úr mondott
köszöntõ beszédet. Õáltala jött létre a Nyug-
díjas Aranykör Klub, melyet a szívén visel.
Bízunk abban, hogy továbbra is segíti klubunk
mûködését.

Ezt követõen a klub vezetõje köszöntötte az
ünneplõ közönséget. Nagy sikert aratott a 20.
éves jubileumi tûzijátékos torta, melyet a
címzetes fõjegyzõ asszony hozott be. A továb-
biakban Szabó Ákos tette még színvonalasabbá
zenéjével az estet, amelyen mindenki jól érezte
magát. Klubunkról cikket közölt a Vas Népe, az
újságírónõ szívesen beszélgetett velünk.

Január 19-én teljes létszámmal magyar nóta
estre látogattunk el.

Fekete József Ernõné
Fotó: Csalló Ferenc

A Szombathely környéki kis faluban a rend-
szerváltás idején szakmai gyakorlatukat végzõ
fõiskolai hallgatók segédkeztek a helyi
közösségi élet kialakításában. Egy vidám,
játékos foglalkozás nyomán született meg
1990 márciusában a Nyugdíjas Klub. A húsz
fõs közösség Fekete Ernõnét, Margit nénit
választotta vezetõjének, aki egész napjainkig
megszakítás nélkül áll a klub élén. Ritkaság ez
a mai világban, együtt ünnepelnek egy kitartó
vezetõvel.

S hogy miért lett a nyugdíjas klubból
Aranykör Klub? Az évek során az aktív nyugdí-
jas közösség számos fiatalt, sõt gyermeket –
unokákat – is maga köré vonzott. Ezért dön-
töttek úgy 1997-ben, hogy az Arany-patak
nevébõl és az örökkévalóságot jelképezõ kör
szóból álló Aranykör Klub nevet választják. 

A klub tagjai, zömükben hölgyek, húsz éve
ott vannak a falu minden közösségi rendez-
vényén. A falunapon õk állnak a kondér mel-
lett, gondoskodnak a finom falatokról, fogad-
ják a vendégeket. Éves tevékenységüket mindig
nagy gondossággal tervezik meg. A havonkén-
ti találkozókra elõadókat hívnak meg, vagy csak
közösen nosztalgiáznak a régi szép idõkrõl,

bálokról, szüretekrõl, a szív gárdáról, vagy a
sok sikert aratott színjátszó egyletrõl. 

Az éves program fénypontja mindig a nyári
autóbuszos kirándulás, melynek keretében már
az egész ország nevezetességeit bejárták. Egy
dél-magyarországi túrájuk gyümölcse a Kis-
korpáddal létrejött testvérközségi kapcsolat –
a somogyi barátokkal azóta minden évben
meglátogatják egymást. Rendszeres kapcsola-
tot ápolnak az oladi nyugdíjas klub tagjaival is.
Kétszáz éves hagyomány fûzi össze a két
faluban élõ híveket, hiszen egyházközségeik a
legutóbbi idõkig összetartoztak.

A húsz éves jubileumi ünnepséget egy-
bekötötték a minden évben megtartott közös
születés- és névnapokkal. A Faluházba meg-
hívták a gyöngyösfalui Szent Márton énekkart,
akik vidám számokkal, operett slágerekkel
teremtettek jó hangulatot. Természetesen
képviseltette magát az oladi testvérklub is.
Meghívták – és megtáncoltatták – azokat az
idõs alapító tagokat is, akik egészségi állapo-
tuk miatt már nem vehetnek részt rendszere-
sen a klubéletben.

Tersztyánszky Krisztina / Vas Népe

AAzz  AArraannyykköörr  KKlluubb  hhíírreeii

FFiiaattaallookkaatt  iiss  vvoonnzzootttt  
aa  kköözzöösssséégg TToobboorrzzóó

TTiisszztteelltt  FFaalluubbeelliieekk!!  AA  ssééii  ffiiaattaallookk  sszzeerreettnnéékk
úújjrraaéélleesszztteennii  aa  SSééii  ÖÖnnkkéénntteess  TTûûzzoollttóó  EEggyyee--
ssüülleetteett  aa  ffaalluunnkkbbaann,,  eezzéérrtt  sszzeerreettnnéénnkk  TToobboorr--
zzóótt  ttaarrttaannii  aa  llaakkoossssáágg  kköörréébbeenn..

Aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni az
egyesület megalakulásában, szervezésében,

mûködésében, 

elmúlt 18 éves és még nem 40,

szeretne a falu tisztasága, rendje, és
környezetvédelme megóvásában, illetve a séi
értékek megõrzésében részt venni, jelent-

kezzen a toborzón!!!

A Toborzó idõpontját húsvét után hirdetjük ki
a www.9789.hu honlapon és szórólapokon
keresztül.

HHAA  SSZZEERREETTNNÉÉLL  EEGGYY  FFIIAATTAALL
TTEETTTTRREEKKÉÉSSZZ  CCSSAAPPAATTOOTT  EERRÕÕSSÍÍTTEENNII,,

VVÁÁRRUUNNKK  SSZZEERREETTEETTTTEELL!!

Horváth László és Süle József Richárd

AAnnyyaakköönnyyvvii
hhíírreekk

SSzzüülleettééss:: Szabó Kristóf, Pécsi Bianka,
Németh Csanád
HHaalláálloozzááss:: Grastyán József, Lantos Mihály,
Horváth Vince, Györkös István
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HHiihheetteettlleenn  ttöörrttéénneett
A családommal a szokásos havi nagy

bevásárlásra indultunk. Miközben a kocsi körül
sürgölõdtem, a másnapi programomat beszél-
tem le a telefonon. Az elsõ úti cél a Domus
áruháznál lévõ zöldséges és kisállat kereskedés
volt. 

A befelé vezetõ út zökkenõmentes volt,
szinte repült az utazással töltött idõ. A város-
ba beérve, elsõ célpontunk az állatkereskedés-
be vezetett, ahol pár perc alatt végeztünk is.
Elindultunk a zöldséges felé. Közben ismét ke-
restek telefonon és el szerettem volna tenni a
tokjába, de nem találtam. Miután átkutattam a
zsebeimet, édesanyámhoz fordultam és kér-
deztem tõle, hogy nincs-e nála. Rövid kuta-
kodás után megállapította, hogy már nincs,
ugyanis otthon a kezembe nyomta és attól
kezdve õ nem látta. Gyorsan a parkolóba siet-
tem, nem hagytam-e véletlenül az autóban?
A kocsihoz érve látom, hogy valami van a tete-
jén. Megörültem neki, és boldogan indultam el
a parkolóban árválkodó autóhoz. Nem is sejtet-
tem, hogy az ott elém táruló látvány mennyire
lesújtó lesz. A kezdetben mobiltoknak hitt
fekete valami pénztárcám volt. Gyorsan vissza-
pörgettem az eseményeket és rájöttem, hogy
amikor telefonon kerestek, feltettem a kocsi
tetejére a pénztárcámat, a mobil tokját és az
autós táskámat. Ez utóbbiban minden fon-
tosabb okmányom és az autó papírjait tároltam.
Így visszagondolva már az is nagy szerencse
volt, hogy körülbelül fél óra után megtaláltam
a pénztárcámat az autó tetején. Nagyon ideges
lettem, amikor tudatosult bennem, milyen nagy
hibát követtem el az indulás elõtt. Rengeteg

minden jár ilyenkor az ember fejében. Elsõ
gondolatom az volt, hogy „Úr Isten, most
hogy fogok hazajutni“. Szóltam szüleimnek,
hogy ne éljék bele magukat nagyon a vásár-
lásba, indulnunk kell. 30-40 kilométer/órás
tempóban nekivágtam a jól ismert útnak,
közben mindenki az aszfaltot és a padkát
figyelte. Csak az járt a fejemben, hogy az
objektívemre szánt pénzemet egy az egyben
adhatom oda az okmányirodának emiatt a
„picike“ hiba miatt. Sajnos az úton nem talál-
tuk meg az iratokat, viszont az Ady utcában
egy érdekes rongydarabra lettem figyelmes.
Közelebbrõl nézve, rájöttem, hogy ez a
tokom. – Na, háromból kettõ megvan! –
mondtam. Bár ekkor ez a kijelentés elég opti-
mistának hatott, legbelül tudtam, hogy pont a
legfontosabb dolog hiányzik. Úgy döntöttünk,
hogy édesanyámmal visszamegyünk, és addig
apa itthon tartja a frontot, hátha valaki meg-
találta, és hazahozza. Bár erre akkor elég
csekély esélyt láttunk. Visszaindultunk a kör-
forgalomhoz, ahol meg is álltunk. Végsõ elke-
seredésünkben elindultunk gyalog a fõúton.
Míg én Sé felé, anya Szombathely felé indult.
Mások látván az elkeseredettségünket, megáll-
tak, és megkérdezték, hogy miben segíthetnek.
Abban a helyzetben ez az empátia nagyon jól
esett, és még a mai napig is örömmel gondo-
lok rá. Sohasem hittem volna, hogy a bajban az
idegenek is segíteni szeretnének, és osztoznak
a gondomban.  Egyszer csak ismét megszólalt
a telefon, valaki megtalálta az autós táskámat
az irataimmal, de nem árulta el a nevét.
Hihetetlen, meglett mind a három dolog, amit

elveszítettem, és ami miatt végig magamat
okoltam. 

Ezúton is nagyon szépen köszönöm annak,
aki visszahozta ezeket a fontos iratokat. 

Nos, ebbõl az esetbõl örökre megtanultam
azt, hogy az irataimra, és a dolgaimra jobban
vigyázzak, és még egy fontos leckét kaptam az
élettõl, amit ezek után is szem elõtt fogok tar-
tani.

„A túlpörgetett élet, amibõl teljesen hiányzik
az odafigyelés, elõbb-utóbb lerontja az em-
berek önértékelését. Az emberek nagy része
nem engedi, hogy kifejlõdjön benne az együtt-
érzés, mert az kényelmetlenségekkel járhat,
megváltoztatja az életet. De akiben nincs
együttérzés, annak számára kizárólag fekete és
fehér a világ. Akiben viszont van, annak mil-
liárdszínû.“

Viszked Tamás András

„Do you speak English?”

ANGOL NYELVTANÍTÁS SÉBEN!
Diplomás nyelvtanárnõ angol 

nyelvtanítást, 
korrepetálást vállal 

gyermekek és felnõttek részére, 
egyéni és kiscsoportos 

formában is. 
SOHA NEM TÚL KORAI VAGY

KÉSÕ MEGTANULNI ANGOLUL!

Tel.: 06/70/538-4855

Nagy érdeklõdéssel olvastam Sé község hon-
lapján a földrajzi nevekrõl írt érdekes cikkeket,
egy-két gondolatot ébresztettek bennem.
Szerintem helyneveink a hungarikumok sorába
tartoznak és védeni, ápolni kellene fennma-
radásukat. Véleményem szerint Nyugat-Ma-
gyarország helyneveinek vizsgálatánál igen
komolyan figyelembe kell venni a végek, mezs-
gyék védelmére ide letelepített idegen népek-
tõl származó helyneveket is. Így a tiszta magyar
helynevek mellett a már itt élõ, fennmaradt
avaroktól, szlávoktól, székelyektõl, a 3 kabar
törzs részei közül a kazároktól, alánoktól, ká-
lizoktól, késõbb a besenyõktõl, úzoktól stb.
származtathatókat. A szláv, alán és a külön-
bözõ ótörök nyelvek szavai, nevei minden
bizonnyal fennmaradtak helyneveinkben, igaz
gyakran nagyon megváltozott formában.
Sajnos nyelvészeinknél – úgy érzem –, túlteng
a szláv nevekbõl való eredeztetés erõltetése és
ugyanakkor az ótörök eredeztetés lehetõségét
sokszor figyelembe sem veszik, feltehetõen a
török nyelvek ismeretének hiánya miatt. 

Sé község környékén is sok helynévben

ótörök eredetet sejtek, kezdve például a már
Szombathelybe olvadt községek nevével.
Herény nevét Dr. Herényi István  alaposan vizs-
gálta és szerinte a név alapja az Eren hely- és
személynév, mely több török nyelvben elõfor-
dul. Amit Dr. Herényi nem mutatott ki, hogy
az Eren név mai jelentése Látó, Látnok. Talán
itt nem a vallási, szellemi látnokokra kell gon-
dolnunk, hanem a végek õrállomásainak,
õrtornyainak õrszemeire, kémlelõire. A Kámon
helynév alapja a kám név, ami törökül sámán-t
jelent. Zanat jelentése a mai törökben:
kézmûves, iparos. Igaz egy kurd ismerõsöm azt
állította, hogy a Zanat (szanat) név kurd ere-
detû. Olad ( Vla) nevénél Dr. Kiss Lajos is az
ótörök ulay –  málhásló, hátasló neveket gyanít-
ja, de szerintem inkább a török al-vörös és az
at-ló, alat – vörösló, aranypej jelentése lehetett
a névnek, mely a népi etimológia alapján
könnyen változhatott olad-ra. A Nárai hely-
névben a tõ a török nara szó, ami a törökben
kiáltás, ordítás jelentésû, talán a végek õrsze-
meinek kiáltó nevére utal. A Narda helynév töve
a nar név, ami a törökben tûz jelentésû. Ez is

utalhat a végek õreinek tûzjeleire.  A közeli
Gencsapáti helynévben a gencs (genç) tag
egyértelmûen török eredetû és jelentése fiatal
esetleg korábban lehetett új jelentése is. A ma-
gyar Torony helynév az õsi végvidék õrtornyai-
ra emlékeztet bennünket. 

Mit jelenthetett akkor a Sé helynév? Sajnos
nem ismerem pontosan Sé és környékének
domborzati viszonyait, de feltehetõ az, hogy
Torony magasabban fekszik, mint Sé és ott
valóban állt egy õrtorony. A török sev (ejtsd:
sév) szó hegyoldal-t, lejtõ-t (németül:
Abhang) jelent. Sé korábban talán mélyebben
feküdt, mint Torony, de a terület az arra folyó
Arany és Szünösei-patakok által az
évszázadok alatt biztosan feltöltõdött.
Jelentése így az ótörökböl magyarázva lehet
hegyoldal, hegyalja, domboldal, dombalja. 
A Szünösei-patak nevénél érdekes, hogy a
török sünmek (szünmek) ige jelentése tágul-
ni, áradni. Voltak-e ennek a pataknak nagy-
obb áradásai? A Dozmat helynevet szlávnak,
szlovénnak tartják (rigófogó pózna), lehet
hogy így van, nehéz találni rá más név-
magyarázatot.

Oszkó Zoltán
Bécsújhely

OOllvvaassóóii  lleevvééll
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A II. világháborús eseményekre nem könnyû
visszaemlékezni. Voltak azonban olyan erõsebb
cselekmények, amelyek még élnek bennem, és nem
kívánatos a megismétlésük. Ezek elsõdlegesen a
légitámadások és a velük kapcsolatos idegfeszítõ
megpróbáltatások voltak. Amikor a rádió bemond-
ta, hogy „Légi veszély, Kanizsa-Zala!“, megszólalt
Szombathelyen a légi veszélyt jelzõ hang. Ez egy-
forma, folyamatos hang volt, háromszoros megsza-
kítással. Ez már borzolta az idegeket. Esetenként jött
a rádió bejelentése, hogy a légi veszély megszûnt.
Ekkor egy hosszú, egyenlõ magasságú hanggal
jelezték a végét. Legtöbb esetben azonban a légi
veszély jelzését követte a riadó jelzése is. Ekkor a
szirénák hangja keltette fel az emberekben az irtóza-
tot és a félelmet. A szirénák hangja után, illetve már
alatta közölte a rádió, hogy „Légi riadó, Gyõr-
Sopron-Vas és Zala!“ A riadó hangját követõen már
lehetett hallani a tompa gépmorajt, majd a vezérgép
fülsüketítõen éles, sikító hangját, és megjelentek a
liberátorok (bombázók) a vadászgépek gyûrûjében.
Hat-nyolc köteg, egy kötegbe huszonnyolc-
harmincöt gép tartozott. Ezek lerakták bombáikat és
elvonultak, hátrahagyva a romot és a halottakat.

Ezen esetek száma fokozatosan növekedett.
Késõbbiek során a bombázások után megjelentek a
dupla törzsû gépek, ezek a mozgó emberekre voltak
veszélyesek. Meglepetésszerûen jöttek, több eset-
ben még légi veszélyt sem jeleztek. Az ilyen nappali,
éjjeli bombázások esetében persze a légvédelmi
ágyúk és a német vadászgépek is felvették a harcot.
Golyószóró lövegek hullottak, a házak cserepei
kopogtak és törtek. A légi harcok következtében
több gépet is eltaláltak, és azok a gépek a terheket
leszórták, hogy könnyebben tudjanak menekülni.
Egy ilyen esetben Ondód határában is ledobtak
tizenhárom darab bombát. Nyeste major körze-
tében, a bucsui határ körül kb. hat darab pottyant
le, és Sé-Olad között is kettõ darab. Nárai részen
megsebzett gép zuhant le. 

Kisnardán és a határszélen is potyogtak a bom-
bák. Az ondódi részen leesett bombák napsütéses
nappalon potyogtak. Ahogy a nap rájuk sütött, úgy
ragyogtak, mintha üvegdarabok lettek volna. Nem
tudtuk elgondolni, hogy mi az a csillogás. Amikor
földet értek, akkor ébredtünk a valóságra. Hatalmas
detonáció egymás után és a légnyomás hatását elég
erõsen éreztük mi is.

Egy napon Sé-Olad között robbantak az aknák
vagy bombák azt nem tudni, mert lényegesen kisebb
nyomuk maradt, mint az ondódi részen robbantak-
nak. Ezt is egy sérült gép dobta le. Ez a gép aztán
le is zuhant valahol a téglagyár környékén. A sze-
mélyzet kiugrott ejtõernyõvel. Valahol Kelemen
major és az Oladi-domb között fogták el õket.
A nappali támadások mindennaposak voltak. Álta-
lában délelõtt 10 óra volt a kezdet, és 13-14 óra
között volt vége a riadónak.

Az elsõ légitámadás golyószóróval történt úgy 13
óra körül. A következõ esetekben már a bombák is
hullottak. Az elsõ éjszakai támadás 1944. szeptem-
ber 13-án vagy egy-két nappal késõbb volt. Nappali
fényesség borított mindent. Égtek a Sztálin-gyertyák
karácsonyfa alakban. Látványnak gyönyörû, valóság-

nak szörnyû volt. A Perint partján akkor még a
rabkert mellett és a mostani Csónakázó-tó és az
országút közti részen voltak felállítva a légvédelmi
ágyúk és a gépkocsikra szerelt gépfegyverek.

Az utóbbiak elszórva voltak leállva. Ezek a riadó
utáni felderítõ gépekre voltak bevetve, mert azok
egészen alacsonyan repültek. Így teltek a napok ret-
tegésben. A visszavonulás idõszaka még rosszabb
volt, mert akkor már nem csak repülõk, hanem
német rablások is veszélyeztették a népet. Az idõ-
sebb, megfásult német katonák nem, de a fiatal
önkéntesek igencsak kíméletlenek voltak. Lopták a
disznókat, tyúkokat, egyszóval mindent. Egy
reggelre aztán, az már 1945. február végén volt,
tompa robbogatásra ébredtünk. Ezután már min-
den nap hangosabb és sûrûbb ütemben jött a front
zaja. Sztálin-orgonák ugatása, aknák robbanásai
voltak hallhatók, és megjelentek az orosz raták is.
Akkor az a hír járta, hogy kosárból öntötték az
aknákat. Ezek nem kötegekben jöttek. Valahonnan
elõbújtak, lepakoltak, és mentek vissza.

Aztán 1945. március végén már nagyon közel
volt a front. Az emberek, illetve a falu lakói az
erdõben keresték a biztonságot. Bunkerokat ástak
és oda menekültek. Az orosz bevonulás is ott ért
bennünket. Éjszaka ért bennünket a meglepetés.
Tolmáccsal jöttek az orosz katonák, és felszólítot-
tak minket, hogy reggel mindenki menjen vissza az
otthonába. Pirkadatkor hazaindult mindenki. Ez
nagypéntek napján volt. Az elsõ vonalban lévõ
katonákkal semmi különös dolog nem volt. Az utá-
nuk jövõk aztán megkezdték a szabad rablást. Óra,
ruha, lábbeli, kerékpár, rádió, disznó, ló, marha.
Egyszóval minden. Az édesapámtól is egy nagyon
szép elsõ borjas 7 hónapos vemhes üszõt vezettek
ki az istállóból, és az ajtóban lõtték fejbe szegény
állatot. Hiába volt benne kisborjú. Oroszul mond-
tak valamit, és már nyúzták is. Nyugalom még nem
volt, mert a németek lõdöztek vissza a frontról. Egy
éjszaka nyolc-tíz ház tetõzete is leégett. Késõbb
aztán, ahogy a front ment elõre, úgy csökkent a
letelepedett katonák létszáma is. Ezek a frontot
ellátó alakulatok voltak. Indulásuk elõtt az élelmet a
faluból összeszedték, és vitték magukkal. A krump-
lit, egyéb dolgokat szekerekre rakatták, és nem õk,
hanem a kijelölt gazdák saját fogatjukkal szállították.
A marhákat gulyákban hajtották a front után. A zsák-
mányt egy-két fegyveres õr mellett az összefogott
emberekkel hajtatták. A faluban volt egy üres ház.
Ezt a házat rendezték be kórháznak. (Molnárok lak-
ták valamikor, a falu más lakói talán nem is ismerték
õket.) A sebesült katonákat kezelték, mûtötték.
A legtöbb esetben a kórház élelmezését a falu
lakóitól szedték össze. A front és az utánpótlást biz-
tosító alakulat elvonulása után két katona maradt a
faluban. Az akkori megnevezésük szerint gépírósok
voltak. A falu lakói közül pedig rendfenntartás
céljából nyolc-tíz embernek adtak orosz-magyar
nyelvû megbízó levelet. Héra István, az akkori bíró,
Németh Ferenc, Kecskés János, az én édesapám
Kecskés István, Fonyó István, Katona József, Fekete
Géza, Hányi István, és még volt három tolmács is:
Fászli György, idõs Katona József, és Szieber József.
A front elvonulásával még a falu nyugalma nem állt

helyre. Voltak olyan katonák, akik az alakulatuktól
leszakadva bujkáltak, és csavarogtak. Járták a fal-
vakat, és loptak. Disznót, tyúkot, kenyeret, amivel
fenntartásuk biztosított volt. Egy ilyen eset kapcsán
az említett emberek elkergették õket. Ez már úgy
aratás idõszakában volt. Még itt megjegyzem, hogy
a falu különbözõ pontjain riasztó kolompok voltak
felfüggesztve, és ha jöttek a ruszkik zabrálni, akkor
ütötték a kolompokat, és a népet figyelmeztették a
veszélyre. Két hét múlva újra megjelentek, de már
többen és fegyveresen. A férfi nép mind a mezõn
volt. Arattak. Mi gyerekek az iskola padjaiban ültünk,
egyszer csak megszólaltak a kolompok. Valaki bejött
az iskolába, és kérte a tanító urat, hogy a gyerekeket
küldje széjjel a mezõn, hogy figyelmeztessük az
embereket a veszélyre, nehogy hazajöjjenek, mert a
ruszkik lelõdözik õket. A sztárosztát (bírót) meg-
találták, és nagyon meg is verték. Akkor 1945-ben
Héra István volt a bíró. Közben a falufelelõs gépíró-
sok is elõjöttek és riasztották a szombathelyi rend-
fenntartókat, és elfogdosták a csavargó katonákat.
Ez volt az utolsó ilyen vészhelyzet. Közben még
jelentek meg, fõleg este, de ezek már nem loptak,
hanem lepedõt, csizmát, rádiót stb, amit egymástól
el tudtak lopni, élelemért árulták. Így lassan véget
értek a falu tragikus és kalandos napjai. Ezek az
események már belenyúltak az 1946. évbe. Héra
István, a község bírája egészsége megromlása miatt,
amit vélemények szerint az orosz csavargók verése
idézett elõ, a bíróságról lemondott. Ekkor a falu
népe az édesapámat választotta bírónak. Ezt a tisztet
egészen a tanácsok megalakulásáig töltötte be. 

Kecskés István

(Szerzõnk két esztendeje hunyt el áprilisban. A vissza-
emlékezést csaknem tíz éve vetette papírra. A cikk meg-
jelentetésével régi adósságunkat törlesztjük. A szerk.)

NNeehhéézz  éévveekk  vvoollttaakk

KERÉKPÁROK ÉS ALKATRÉSZEK
ÁRUSÍTÁSA. 

VÁRJUK MEGÚJULT, NAGYOBB
ÜZLETÜNKBEN.

KERÉKPÁRJAVÍTÁST RÖVID
HATÁRIDÕVEL VÁLLALUNK,

KERÉKPÁRJÁÉRT AKÁR HÁZHOZ IS
MEGYÜNK!

VÁGJA KI, HOZZA BE HIRDETÉSÜNKET
ÉS SZERELÉSI ÁRAINKBÓL 
10% ENGEDMÉNYT ADUNK! 

TEL.: 06-20/478-7799, 94/500-230

KOCZKA KERÉKPÁRBOLT ÉS SZERVIZ
SZOMBATHELY, SZÛRCSAPÓ U. 23.

DOMUS ÜZLETHÁZ
NNYYIITTVVAA::  HH--PP::  993300--11773300,,SSZZ::    990000--11220000
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KKöörrnnyyeezzeett  CChhaarrttaa  áálllláássffooggllaalláássaa::      
1. Az éghajlatváltozás megelõzése és ellensú-

lyozása
2. A természet védelme
3. A környezethez és az egészséghez kapcsolódó

problémák kezelése
4. A természeti erõforrások megóvása és a hul-

ladékkezelés
AA  ZZöölldd  GGoonnddoollaatt  LLoovvaaggrreenndd  ffeellmméérrééssee

sszzeerriinntt  mmaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  zzöölldd  mmaaggaattaarrttááss
mmeeggnnyyiillvváánnuulláássii  ffoorrmmááii::
1. Víztakarékos WC-tartály használata
2. Fürdés helyett zuhanyzás
3. Energiatakarékos izzók és háztartási gépek

használata
4. Szelektív hulladékgyûjtés
5. Elektromos berendezések kikapcsolása haszná-

laton kívüli állapot esetén
A felmérés megállapította, hogy a lakosság köré-
ben egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a
környezettudatosság, az energiatakarékosság.
A közvetlen környezetünk állapotáért mindannyi-

an személyes felelõsséggel tartozunk ! Ennek a
világnak nemcsak lakói, hanem alakítói is vagyunk!

TTiisszztteelltt  LLaakkoossssáágg!! Sé Önkormányzata és a
Zöld Nyugat Hulladékkezelõ Nonprofit Kft.
közös elhatározással bevezette községükben
az ingyenes zsákos szelektív hulladékgyûjtést.
Az elhatározás azonban kevés. A siker érde-
kében a legtöbbet Önök tudnak tenni, azzal
hogy egy kis odafigyeléssel külön zsákba rakják
az újrahasznosítható hulladékokat.

EEggyy  kkiiss  eemmlléékkeezztteettõõ:: Kék színû zsákba a
papír, reklámújságok,stb. Karton papírokat
összekötözve  ki lehet tenni a zsák mellé. Sárga
színû zsákba az ásványvizes, üdítõs PET palac-
kok. FONTOS: a palackot össze kell taposni, a
kupakot vissza kell csavarni! Ecetes, olajos
flakonokat, tejes zacskót nem lehet a zsákba
rakni! Mûanyag fóliát összekötözve ki lehet
tenni a zsákok mellé! (pld. lebontott fóliasátor,
ásványvizes kartonok fóliaborítása, stb.)

Kránitzné Rózsika

BBûûnnmmeeggeellõõzzééssii  ttaannááccssookk
Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg a húsvéti

ünnepeket, engedjék meg a Tisztelt Olvasók, hogy
a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmeg-
elõzési Osztálya felhívja figyelmüket az alábbi
szabályok betartásának fontosságára.

Õsi hagyomány, hogy húsvét hétfõjén a fiúk a
leányokat rövid, frappáns versike kíséretében
meglocsolják. Cserében a fiatalokat a meglocsolt
lányok, asszonyok piros tojással ajándékozzák
meg és süteménnyel kínálják. Az édesség mellé
pedig koccintáskor elõkerül az üdítõ és az alkohol
is.

Felhívjuk a szülõk, vendéglátók figyelmét, hogy
a gyermekeknek és a fiatalkorúaknak semmiféle
alkoholtartalmú italt ne kínáljanak, még a locsolás

alkalmával sem. Egy gyermek szervezete sokkal
védtelenebb a szeszes itallal szemben. Húsvéti lo-
csolkodáskor a házigazda vendéglátó nem tudva,
hogy elõzõleg már hány helyen kínálták meg a
fiatalt szeszes itallal, „egy korty úgysem fog meg-
ártani“ bíztatással, akár alkoholmérgezést is
okozhat.

Legyünk tehát elõrelátóak és óvatosak!
Természetesen ebben az idõszakban is fontos

az alapvetõ vagyonvédelmi szabályok betartása.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy az
ünnepek ne az áldozattá válás bosszúságával tel-
jenek!

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

HHaajjrráá  SSéé!!
A kistelepülések 2011. évi sportversenyeinek

sorában a ssaakkkk férfi körzeti selejtezõt 2011.
február 12-én Sében a Faluházban rendezték
meg. Részt vevõ csapatok: Sé, Torony I., Torony
II., Lukácsháza I., Lukácsháza II. és Gencsapáti
voltak. A döntõt február 19-én tartották Lu-
kácsházán a Mûvelõdési Központban. Itt csa-
patunk szoros küzdelemben a negyedik helyet
szerezte meg.

AAttllééttiikkaa:: Móricz Bálint duplázott! A legna-
gyobb létszámmal a Haladás VSE képviseltette
magát az ifjúsági és junior atléták márciusi fe-
dettpályás országos bajnokságán s a csapat
összesen 118 bajnoki pontot gyûjtött. Fried-
manszkiné Mohácsi Éva és Lengyák György
tanítványai közül a séi Móricz Bálint szerepelt a
legeredményesebben, aki egyéni csúcsal nyert
200 méteren, ezüstérmes lett 400-on, illetve
befejezõ embere volt a bajnoki címet szerzõ
4x200-as ifjúsági váltónak.

A kistelepülések Vas megyei sportversenyei
2011. évi versenysorozata kkoossáárrllaabbddaa férfi ver-
senyeinek megyei döntõjében nagy sikert ért el
csapatunk március 26-án. A vasszécsenyi ver-
senyen Ják, Sé, Szentpéterfa, Táplánszentke-
reszt, Torony, Vasalja, Vasszécseny és Zsira csa-
patai mérkõztek egymással. A Balikó Krisztián,
Hencz Krisztián, Horváth Imre, Janzsó László,
Németh Albert, Reiner Richárd és Szakály László
összetételû séi csapat elsõ helyezést szerzett!
A jó eredményhez gratulálunk!

LLaabbddaarrúúggóó  ttoobboorrzzóó!! A Sé Honvéd SE sza-
kosztálya labdarúgó toborzót tart az U10-U18-
as korosztály részére. A toborzó idõpontjai:
2011. április 22., 29., május 6., 13., 20 és 27.
péntek 18.00 óra. Hely: futballpálya. Felszerelést
mindenki hozzon magával!

Gyertek focizni a Sé Honvéd SE csapatába!
Kérdéseidet felteheted Nagy Róbert elnöknek a
06 30/256-2521 telefonszámon vagy a nagy-
robert9789@citromail.hu E-mail címen.

A labdarúgó bajnokság híreit, a bajnokság
állását, az események kommentálását a
www.9789.hu honlapon lehet nyomon követni.

AA  mmii  jjöövvõõnnkk,,  
aa  mmii  vváállaasszzttáássuunnkk!!

Az alábbiakban a séi, de Grazban élõ Varga
Zsanettrõl olvashatunk. A fiatal lány felszolgálóként
kereste kenyerét, 24 éves volt, amikor a baleset
érte. - Egy kollégám vitt haza autóval az éjszakai
zárás után - idézte fel Zsanett a végzetes
eseményeket, nagyon fáradt voltam, így azonnal
elaludtam. Arra tértem magamhoz, hogy minde-
nem kimondhatatlanul fáj, és az autót vezetõ fiú
eszméletlenül fekszik mellettem, vérbe fagyva. Mint
utóbb a lány megtudta, egy kõfalnak csapódtak az
autóval, méghozzá iszonyú sebességgel. A kocsi a
felismerhetetlenségig összeroncsolódott, Zsanett
bal oldala teljesen összetört, és a gerince is
megsérült. Míg a vezetõ megúszta néhány töréssel

a balesetet, az életerõs lány tolókocsiba kény-
szerült. „Mindent fel kellett adnom, ami addig az
életemet jelentette: elvesztettem a munkámat,
nemcsak a testem, de a lelkem is darabokra zúzó-
dott - úgy éreztem, mindennek vége.“

A járásképtelenné vált lány mégsem adta fel a
reményt: úgy döntött, maga mögött hagyja mind-
azt, ami addig fontos volt az életében, és addig
küzd, amíg megvalósítja a legtitkosabb álmait.
Gyógytornára járt, minden egyes nap erejét meg-
feszítve küzdött, hogy újra járhasson. Közben pedig
kislánykori vágyát tûzte ki újra célul: beiratkozott
egy divattervezõ-iskolába, és keményen tanult,
szabad perceiben pedig saját kollekcióját ter-

vezgette. Egy nap aztán megtörtént a csoda:
Zsanett felállt a kerekes székbõl, és bottal ugyan,
de megtette az elsõ lépéseket. Közben sikeresen
levizsgázott az iskolában, és lázas munkába kez-
dett. „Színeket és ragyogást akarok vinni az
emberek életébe, azt szeretném, hogy aki az én
ruháimat viseli, az különlegesnek érezhesse magát
„ - mondta Zsanett. Zsanett bal lába térdtõl lefelé
örökre béna maradt, de a lány megállíthatatlanul tör
felfelé a csúcsra. Legújabb kollekcióját már egy bé-
csi luxusdivatshow-n mutatták be hatalmas sikerrel
olyan világhírû divattervezõk ruháival együtt, mint
például Donna Karan.

„Hatalmas utat tettem meg, és még rengeteg
célom vár megvalósításra, de ma már tudom,
sohasem szabad feladni a reményt.“

www.blikk.hu

TToollóósszzéékkbbõõll  aa  ddiivvaatt  vviilláággáábbaa
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Már i. e. 5000-ben ittak kecsketejet, és a mai napig ez a világon a
legnagyobb mennyiségben fogyó tejféleség. A korai középkorban szá-
mos kolostorban készítettek kecskesajtot. Bingeni Hildegard (1098?-
1179) idejében a tehéntejbõl készült sajt szinte teljesen ismeretlen
volt. A vakítóan fehér kecsketejnek számos egészségügyi elõnye van a
tehéntejjel szemben. Elõfordulhat allergiás reakció a kecsketejre, azon-
ban jóval ritkábban, mint a tehéntej esetében. 

MMIIÉÉRRTT  OOLLYYAANN  KKÖÖNNNNYYEENN  EEMMÉÉSSZZTTHHEETTÕÕ  AA  KKEECCSSKKEETTEEJJ??    

A kecsketej zsírmolekulái akár tízszer kisebbek, mint a tehéntejben
lévõk. Ezen kívül a kecsketejben sok olyan enzim található, amelyek
támogatják az emésztés folyamatát.  A kisebb zsírgömböcskéket az
enzimek sokkal gyorsabban, könnyebben tudják lebontani. Az esszen-
ciális zsírsavak a koleszterinszint csökkentésében is segítenek, ezzel
egyúttal szívünk egészségét is védik. Ezen kívül a kecsketejben igen
kevés alfa-s-1-kazein található. Az alfa-s-1-kazein olyan fehérje,
amelyrõl szakértõk azt gyanítják, a tehéntej-allergiáért felelõs anyag.
A tehéntejben hétszer annyi van belõle, mint a kecsketejben. A kecs-
ketej ugyanakkor igen gazdag ásványi anyagokban, például kalcium-
ban, foszforban, káliumban, magnéziumban és kloridban. A nyomele-
mek közül tartalmaz jódot és cinket is. 

AA  KKEECCSSKKEETTEEJJ  JJÓÓTTÉÉKKOONNYY  HHAATTÁÁSSÚÚ  AAZZ  AALLÁÁBBBBII  EESSEETTEEKKBBEENN::

asztma, neurodermatitisz és ekcéma, migrén, ideges eredetû és
krónikus gyomor-bél rendszeri panaszok, irritált szemek és orrnyálka-
hártyák, hurutos nyálkahártyák, idegesség, stressz következményei,
félelem, koncentrációzavar. Megvédi sejtjeinket a káros környezeti
hatásoktól, pl. a cigarettafüst, a környezeti mérgek és a szervezetben
keletkezõ mérgek hatásaitól, kiváló alternatívája a tehéntejnek a cse-
csemõk táplálásában, tehéntej-allergia esetén kiváló alternatívája a
tehéntejnek. Különösen értékes a kecsketej magas D-vitamin-tartalma;
háromszorosa a tehéntejének, ami a kalcium optimális felszívódását biz-
tosítja. A kecsketej ezzel ellentétben lúgosító hatású, gondoskodik a
sav-bázis egyensúly fenntartásáról. Magas D-vitamin-tartalmának kö-
szönhetõen ráadásul a benne lévõ kalcium is sokkal hatásosabban képes
felszívódni. Természetesen a szabadon tartott állatok tejében jóval ma-
gasabb a biológiailag értékes anyagok mennyisége, mint az istállóban
tartott társaikéiban, ugyanis a D-vitamin termelõdéséhez napfénynek
kell érnie az állatok bõrét. 

AA  KKEECCSSKKEETTEEJJBBEENN  TTAALLÁÁLLHHAATTÓÓ  LLEEGGFFOONNTTOOSSAABBBB  AANNYYAAGGOOKK::  

PPrrootteeiinneekk:: Igen jól emészthetõ proteinek (albuminok, globulinok és
kazeinek). Finom, egyenletes eloszlásuk miatt jobban emésztjük ezeket,
mivel az enzimek könnyebben hozzájuk férnek. 

ÁÁssvváánnyyii  aannyyaaggookk:: Kalcium, kálium, magnézium, nátrium, foszfor és
klorid. 

NNyyoommeelleemmeekk:: Réz, cink, foszfor, bór, titán, króm, jód, viszonylag
kevés vas. 

VViittaammiinnookk:: A-, B1-, B2-, C-, D- és E-vitaminok, Nagyon kevés B12-
vitamin és folsav. 

EEnnzziimmeekk:: Nyolcféle enzim, plusz a koenzim Q10, amely antioxidáns
hatású és sejtjeink nélkülözhetetlen alkotóeleme. 

EEzzéérrtt  aajjáánnlljjuukk  aa  kkeeccsskkeetteejj  ffooggyyaasszzttáássáátt,,  ééss  bbeellõõllee  kkéésszzüülltt  ssaajjttookkéétt..

TTeerrmméékkeeiinnkk  SSéébbeenn  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk..  
Horváth Lászlóné

MMiiéérrtt  oollyyaann  eeggéésszzssééggeess  aa  kkeeccsskkeetteejj??

SSzzíínneess  pprrooggrraammookk  aa
DDeemmiizzssoonn  KKlluubbbbaann!!

Egy éves lett a Demizson Klub. Az ünnepek fontosak és mivel emberek
vagyunk, az ünnepeket akár el is tudjuk rontani. A januári találkozáson a foci-
csapat és ajándékként egy rég nem látott személy, Csider Sándor volt a
vendég. Hogy mit keresnek Õk a klubban? Hogy nem is séiek? Ugye ennyi
elég is, hogy az ünnepet elrontsuk. Én úgy gondolom, hogy aki bármit tesz
azért, hogy a mi falunkban az élet jobb legyen, az megérdemli, hogy 100%-
ban befogadjuk. Viszont, ettõl kezdve elvárásokat is megfogalmazhatunk
Velük szemben. Aki ezt elfogadja, az igazi Séi. Gondolom én.
Február 25-én pénteken este 6 órakor találkoztunk a Faluházban.
Élménybeszámolót hallhattunk az Ungaresca kínai útjáról, élõ néptáncbe-
mutató és egy fiatal költõ, novellista elsõ találkozója volt a közönséggel.
Megpróbáltuk cáfolni azokat, akik pánikot keltenek és válságról beszélnek. 
A márciusi találkozásunk nagyon izgalmasnak ígérkezett. Különleges
vendégeket vártunk. A séi Tompó Erzsébet egy igazi kézmûves, aki üveg-
technikával foglalkozik. Válogatott remekmûveibõl egyestés kiállítás volt a
klubban. Március a szabadság hónapja volt. Varga "Cserga" Péter segített,
hogy a görcsök oldódjanak bennünk. Péter egy kiváló bluesgitáros és énekes.
Jelenléte garancia volt ahhoz, hogy szép esténk legyen. Õ hozta a gitárját,
én vittem a demizsont.

Konti Zoltán


