
A tavasz és a nyár a tervek megvalósításának
idõszaka volt. Befejezõdött a buszvárók felújítása. A
felújítás során kiderült, hogy az építmények állaga
rosszabb, mint az külsõleg látható volt, sok volt az
elkorhadt anyag.

Újabb egyeztetéseket folytattunk a járdaépítés
mûszaki ellenõrével és más szakemberekkel is a
Szabadság utcai járda nagyárok melletti kritikus sza-
kaszát illetõen. Egyöntetû vélemény alakult ki, hogy
végleges megoldást majd a zárt rendszerû vízelve-
zetés hoz, melyet a testület a magas bekerülési költ-
ség miatt elvetett. Addig átmenti megoldások alkal-
mazásával igyekszünk megakadályozni a további
károsodást.

A Deák Ferenc utcában megtörtént a garanciális
javítás, ennek során pótolva lett a padkázás, melyet
csak most, a törmelék elszállítását követõen lehetett
elvégezni.

Helyszíni bejárást tartottunk az útfelújításhoz és
az útjavításokhoz, kátyúzásokhoz. A javítások listá-
jára felkerültek a képviselõk által jelzett hibák, gon-
dok is. A három pályázó közül nyertes cég várhatóan
szeptember második felében kezdi meg a munkála-
tokat. Felújítjuk a Szabadság utca és a volt bucsui út
közötti kavicsburkolatú utat, biztosítjuk a sármentes
közlekedést a 89-es új út és a bucsui út között.
A volt fõközlekedési út állapota miatt – mely jelen-
leg is a közút kezelésében van – felvettük a kapcso-
latot a közút vezetésével.

Régóta téma a gyalogos átkelõhely létesítése a
Szabadság utcában. Még novemberben megkeres-
tük kérésünkkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas
Megyei Igazgatóságát. Azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy kijelölt gyalogos átkelõhely létesítése csak ott
indokolt, ahol óránként min. 400 jármû/óra halad
el, ill. ennek megfelelõen a keresztezõ gyalogosok
száma 100 fõ/óra. A Polgármesteri Hivatal elõtti út-
szakasz forgalma: 1365 jármû/nap. A fentiek figye-
lembe vételével a gyalogos átkelõhely létesítése nem
indokolt, a jármûvek haladása közötti idõközök biz-
tosítják a gyalogos forgalom részére az úton történõ
áthaladást. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei fe-
lülvizsgálták közlekedési tábláink állapotát. A cég Vas
Megyei Igazgatósága a forgalmi rendet egyes utcák-
ban másképpen szabályozza. “Állj! Elsõbbségadás
kötelezõ” jelzõtábla került a Kossuth, Petõfi, Szer-
ház utcák fõútra való kicsatlakozásához, valamint az
italbolt mellé, a Móricz Zsigmond utcai útcsatla-
kozásához. Megkezdtük az elhasználódott, meg-
rongálódott táblák cseréjét is. Képviselõ-testületünk
döntése értelmében az Ady utca mindkét végén
“Elsõbbségadás kötelezõ” táblát helyeztünk el, az
utcát így alárendeltük a Berzsenyi és Zrínyi utcáknak.
Tükröket helyeztünk el a Deák és a Rajki, valamint
a Deák és a Szerház utcák keresztezõdéseiben.

Az esõs idõjárás miatt elég nagy feladatot jelen-
tett az önkormányzati területek kaszálása, rendben
tartása. 

A Rajki utcai szelektív gyûjtõszigetet szeptember
elején áthelyeztük a fateleppel szemben található
területre. A munkálatokat az önkormányzat tech-
nikai dolgozói végezték el. Nagyban számíthattunk
a közmunkaprogram keretében nálunk dolgozó
Kutai Zoltán szakértelmére.

Augusztustól 1 fõ, szeptember 15-tõl plusz 1 fõ
közhasznú munkást foglalkoztatunk. Feladatuk el-
sõsorban a hulladékgyûjtés, zöld területek, növé-
nyek gondozása a falu területén.

A képviselõ-testület a nagyszámú lakossági
visszajelzés után úgy döntött, hogy részt kíván ven-
ni az Európai Uniós Környezet és Energia Operatív
Program keretén belül a “Házi és közösségi kom-
posztálást népszerûsítõ mintaprojekt” elnevezésû
pályázaton. A pályázat népszerûnek bizonyult más
települések körében is, mert rekordszámú igény
született. A kedvezõ pályázati döntést várjuk.

Dr. Szerb János képviselõ felajánlásának köszön-
hetõen térítésmentesen szerezhetõk be ún. zöld
zsákok a Polgármesteri Hivatalban. A zsákokba
nyesedéket, lombhulladékot lehet elhelyezni.

Nagy Zoltán képviselõ kezdeményezésére térfi-
gyelõ rendszer tervezésére nyújtottunk be pályáza-
tot. A tervek szerint hat kamerával szemmel lehetne
tartani a neuralgikusabb pontokat. 

Június 28-án a vasúti töltés mögött Sé és Torony
között növényvédelmi helikopteres permetezést vé-
geztek. Sé nyugati részén nyolc-kilenc utcában a la-
kók azt érzékelték, hogy a környezetükben lévõ fák
levelei elkezdtek sárgulni, hullani. A lakossági jelzé-
seket követõen a hivatal azonnal intézkedett, fel-
vettük a kapcsolatot a Vas Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságával. Az ügy-
ben az érintett utcák lakóinak lakossági fórumot tar-
tottunk, ahol szakembereket is vendégül láttunk.
A fórum elsõdleges célja az volt, hogy tájékoztas-
suk, megnyugtassuk az embereket.

Testvérközségünk, a Somogy megyei Kiskorpád
falunapján egy delegációval képviseltük a falut. Jó
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Az egyik nagy ígéretem a választásokon,
mint friss apuka az volt, hogy a futballpálya
melletti játszóterünket lehetõségeim szerint
felújítom és a képviselõ-testülettel együtt
azon fáradozunk, hogy pályázat útján még egy
játszóteret alakítsunk ki a faluban. Az
ígéretem egy nagy összefogás után májusban
megvalósult.

A mostani játszótér, amit az Örökségünk
Alapítvány készíttetett, amiért hálásak
vagyunk nekik, felújításra szorult. Ezért hoz-
tam össze egy csapatot, akik hívó szóra
szívesen segítettek a falunak. Majdnem két
tucat ember jelentkezett segíteni, a csapat
tagjai gyerekek-fiatalok és idõsebbek lettek,
akik a munka alatt összekovácsolódtak és

kölcsönösen segítették egymást. A fiatalok az
öregektõl látták a precízséget, a rutint és hall-
gatták a régi történeteket. Cserébe az
idõsebbek kaptak egy kis mai tréfát, huncut-
ságot.

A játszóteret 1 m magas mûanyag bevonatú
drótkerítéssel vettük körbe, hogy a térnek fa-
zont adjuk és nem mellékesen a szülõk sza-
badon engedhessék a csemetéket a patak
közelsége miatt.

A testület egyik célja az, hogy közösségi
tereket hozzunk létre, így itt is kialakult egy.

A kakashinták fogantyúit és a hinták elhasz-
nálódott részeit lecseréltük, a játszótér padjait-
játékait lefestettük, hogy idõtálóbbak legyenek.
A homokozó homokját felástuk, frissítettük.

A munkák nagyon jó hangulatban teltek,
külön örülök annak, hogy a fiatalokat és az
idõsebbeket össze lehetett hozni egy cél érde-
kében.
Akiknek köszönettel tartozunk: Szakács

Dávid, Nárai Attila, Czlenner Miklós, Koroknai
Bálint, Fichtacher András, Solymosi Miklós,
Kutai András, Horváth László, Viszked Gábor,
Nárai Gyula, Fichtacher Károly, Janzsó László,
Rumankó Tibor, Hajgató István, Kutrovics
Róbert, Devecseri György. A felsorolt nevek
között vannak nem séi lakosok is, így nekik
külön köszönet az önzetlen munkájukért!

Mindenki használja a játszóteret rendelte-
tésszerûen, vigyázzunk, hogy a felnövõ csöpp-
ségek minél tovább tudják használni. A ját-
szótér legyen nem dohányzó, a kutyákat ne
vigyük be és vigyázzunk a tisztaságra!

Horváth László

AA  jjááttsszzóóttéérr  ffeellúújjííttáássaa

Május 21-én mi is csatlakoztunk Magyar-
ország legnagyobb hulladékgyûjtési akciójá-
hoz! “TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért” mottóval a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, valamint a Vidékfej-
lesztési Minisztérium az Önkéntes Központ
Alapítvánnyal együttmûködve nagyszabású
hulladékgyûjtõ akciót szervezett, mely során,
megmozdult az egész ország.

Nem véletlen, hogy az akcióra idén került
sor, hiszen 2011 az Önkéntesség Európai
Éve. A szervezõk szeretnék felhívni a figyel-
met az önkéntes tevékenységek társadalmi
értékeire, valamint arra, hogy kellõ odafi-
gyeléssel, összefogással elõsegíthetjük

környezetünk megóvását.
Sé területén a temetõ környékén, valamint a

temetõtõl délre az erdõben a parkerdõig gyûj-
töttük a hulladékot. A szombathelyi Honderû
Asztaltársaság Egyesület tagjai vállalták, hogy
átvizsgálják a területet. A séi Kiss György volt
az akció vezetõje. 

Másik fronton is indult harc a szemét ellen.
Séi fiatalok a volt vasút vonalát és a bucsui út
mellékét járták be. Vezetõjük Horváth László
önkormányzati képviselõ volt.

Sé területén az erdõben 18 önkéntes dol-
gozott – nagyon eredményesen: a parkerdõnél
egy konténer telt meg a szeméttel, a temetõ
mellett 10 zsák, a bucsui út mellett szintén 10
zsák hulladék gyûlt össze. Az önkényesen
szemetet elhelyezõk tevékenységét az önkén-
tesek munkája követte. Az más kérdés, ha nem
lennének önkényesek, akkor az önkénteseknek
sem lett volna munkájuk.

TTeeSSzzeedddd!!   

ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS
EEBBOOLLTTÁÁSSRRÓÓLL

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy Sé
községben a kutyák veszettség elleni
szervezett oltása és féregtelenítése:

2011. szeptember 24-én (szombaton) 
800-1000 óráig a Polgármesteri Hivatal elõtt lesz.

Minden 3 hónapot betöltött kutya
veszettség elleni oltása évente kötelezõ. 

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. 
Az oltáshoz a kutyákat pórázon, 

(szükség esetén szájkosárral) ebbel bánni
tudó személy vezesse.

Polgármesteri Hivatal Sé 

hangulatú rendezvényen szerezhettünk tapasztala-
tokat. A kiskorpádiak falunapunkon viszonozták a
látogatást.

A július 9-én végzett társadalmi munkát öröm volt
látni. Fiatalok és idõsebbek is részt vettek benne.
Mint amikor egy gépesített hadosztály lát hozzá a
teendõknek. Zúgtak a gépek: füvet nyírtak, fát vág-
tak, bokrot metszettek, leendõ parkot hengereztek,
festettek. Meglátták, mi a feladat. Mindezt a hõség-
riadó idején. A hat órás munka után jólesett a gulyás,
a “vadhalászlé”. Csapatmunkát láttunk, mert Hor-
váth László képviselõnek köszönhetõen van egy
hadra fogható csapat.

Új helyszínen: a Faluházban és környékén, régi
lelkesedéssel, sok meglepetéssel hívtuk, vártuk a falu
lakosságát községünk legnagyobb rendezvényére, a
falunapra. Azzal, hogy a falu közepére tettük át a
rendezvényt, nyitni kívántunk a lakosság felé. A vál-
tozatos program Magyarné Várallai Lívia szervezõ
munkáját dicséri. Kiss Tibor és Molnár László fõztjét
sokan kóstolták. A vendéglátás körüli teendõket az
Aranykör Klub és a Mosoly Klub tagjai vállalták, a
futballkupát a Sé Honvéd SE szervezte. 11 csapat
jelentkezett, volt dolguk a sípmestereknek.

A falu rendezvényének jó színvonalú megszerve-

zése sok ember összefogásának, közös munkájának
eredménye. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert
hosszú listát készíthetnénk a nevek felsorolásával. A
falunap minden támogatójának, segítõjének meg-
köszönjük a felajánlásokat, a végzett munkát!

Közös Sét építettünk, azaz közösséget. A tûzol-
tóság emelõdarus kocsiját kértük. A magasból Pusz-
tai László és Viszked Tamás fotózták, videózták a
sokaságot. A falunap látogatói, vendégeink aztán a
Sét szót formálták meg. Eddig a világon ez a legna-
gyobb méretû Sé felirat!

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen
jövedelemtõl függõen iskolakezdési támogatásban
részesítettük a községben bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ általános, közép illetve felsõfokú oktatási
intézmények nappali tagozatán tanulókat.  

Szeptember elején a Faluházban tisztasági fes-
tésre került sor. A falak védelmében lambériát, kar-
fát szereltettünk fel, kicseréljük a függönyöket, el-
használódott világítótesteket. A könyvtárban új szá-
mítógépes munkaállomásokkal várjuk a látogatókat,
olvasókat.

Sörös István
Fotók: Viszked Tamás

KKuuppaakkookkkkaall  sseeggíítthheettüünnkk
A Mosoly Klub tagjainak tudomására jutott,
hogy egy 10 éves mozgássérült kisfiú szülei

elektromos kerekesszéket szeretnének
vásárolni gyermeküknek, megkönnyíteni a

lakáson belüli, valamint tágítani a szabadban
tartózkodás lehetõségét gyermekük

számára. A szülõk anyagi lehetõségei sajnos
ettõl messze állnak, ezért a klub segíteni
próbál. A már jól bevált mûanyag üdítõs
palack kupakokat gyûjtjük, amit pénzre

válthatunk. Kérjük és várjuk a jó szándékú
segítséget, amit jelezni a klub vezetõjénél,

Bíró Jánosné Ildinél vagy Matecsik
Mercedesnél (Táncsics u. 7.) lehet.
Köszönet minden egyes kupakért!

Bolla Norbertné



A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében –
2011. október 1-i eszmei állapot alapul vételével
– Magyarországon a természetes személyekrõl és
a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell végezni.

AA  ttöörrvvéénnyy  sszzeerriinntt  aazz  aaddaattsszzoollggáállttaattááss  kköötteelleezzõõ..

A 2011. évi magyarországi népszámlálás mód-
szere és vizsgálati témakörei összhangban vannak
a korábbi népszámlálásokkal, az ENSZ és az Euró-
pai Unió ezen idõszakra vonatkozó népszámlálási
ajánlásaival. Így a gazdasági és társadalmi adatok
lehetõséget adnak más országokkal való összeha-
sonlításra is.

A személy- és lakásösszeírás alapvetõ jelentõ-
ségû adatokat biztosít az ország lakosságáról, a
népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági,
foglalkozási jellemzõirõl, a családok és háztartások
összetételérõl, valamint a lakások fõbb jellemzõirõl.

A népszámlálási adatfelvétel során összeírásra
kerülnek a lakóegységek, és a területen élõ szemé-
lyek.

A népszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal
szakmai irányításával, a települési felelõsök és felül-
vizsgálók irányítása, ellenõrzése mellett a számlá-
lóbiztosok végzik.

AA  llaakkoossssáágg  aazz  aaddaattsszzoollggáállttaattáássii  kköötteelleezzeettttssééggéétt
hháárroomm  mmóóddoonn  tteelljjeessíítthheettii..

A kérdések megválaszolhatóak interneten
keresztül (www.enepszamlalas.hu) egy azonosító
és egy egyedi kód megadásával.

A számlálóbiztosok szeptember 27. és szep-
tember 30. között minden lakásba eljuttatnak egy
adatszolgáltatói borítékot. Ebben a lakás kérdõív
elsõ oldalán az “azonosító” és az “internetes belé-
pési kód”mezõben találhatóak a jelzett kódok.

Az internetes kitöltési mód választása esetén
minden ott lakó személy esetében ezt a kitöltési
módot kell választani. Az internetes válaszadásra
2011. október 1-16. között van lehetõség.

Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszol-
hatja a borítékban lévõ kérdõívek kitöltésével is.

A lakásokba eljuttatott adatszolgáltatói boríték
tájékoztatót, egy lakáskérdõívet  és egy személyi
kérdõívet tartalmaz. Amennyiben több személyi
kérdõívre van szükség, a borítékon feltüntetett
számlálóbiztostól további kérdõívek igényelhetõek.

A papír alapú önkitöltésre 2011. október 1-16
között van lehetõség. A kérdõíveket a kapott
borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell
átadni. 

Megválaszolhatóak a kérdések személyesen
a számlálóbiztosnak, aki 2011. október 1-31.
között keresi fel a lakosságot. A kérdõívek
áttekintése és kitöltése nem jár nagy idõ-
igénnyel, sem az informatikai rendszerekben
jártas személyeknek, akik esetleg az internetes
módot választják, sem a papíralapú ill. a szám-

lálóbiztosi személyes válaszadást választóknak.
A számlálóbiztosok (a borítékokon telefonszám-

mal feltüntetett személyek) folyamatosan rendel-
kezésre állnak, és  a megfelelõ segítséget meg fogják
adni a lakosság részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a számlálóbiztosok,
helyi lakosok lesznek, akik igazolvánnyal rendel-
keznek. Kizárólag õk jogosultak adatszolgáltatást
kérni. Amennyiben felülvizsgáló vagy ellenõrzõ
személy kíséri a számlálóbiztost, megbízólevéllel
fog rendelkezni.

Tisztelettel kérjük a  lakosságot, hogy legyenek
együttmûködõek a számlálóbiztosokkal, mert a
népszámlálások a világ minden országában a leg-
nagyobb statisztikai célú adatgyûjtést jelentik.

Wiktoráné Németh Klára
címzetes fõjegyzõ

települési népszámlálási felelõs
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Ez a pár sor nem egy esszé, inkább egy pro-
vokáció. Egy kísérlet az együtt gondolkozásra.

Ahogy mondják, a jót könnyû megszokni.
Könnyû megszokni, hogy az ég kék, a nap süt,
hogy  van kenyér, béke van, a víz lefolyik a moso-
gatóban, hogy van feleségem,  anyám, testvérem,
vannak barátaim, a gyerekeimrõl nem is beszélve.
Ez már természetes, ezt már megszoktam.

Már elég régóta élek ahhoz, hogy tudjam, ez
nem lesz mindig így.

A mosogató is már többször eldugult. Nem
figyeltünk oda kellõen, hogy mi kerül a lefolyóba.

Úgy gondolom, állandó odafigyelés, egymásra
figyelés kell ahhoz, hogy a dolgok jól menjenek.

Gyarlók vagyunk, emberek vagyunk. Mégis
ebben a közös meditációban teszek egy kísérletet
arra, hogy ne ragadjunk bele a megszokásba,
hanem tudatosan próbáljunk erõfeszítéseket ten-
ni arra, hogy ne fogadjuk el természetesnek a mai
jót. Mert a mai jó, hogy van anyám, családom és
nem folytatom, lehet, hogy már holnap nem
érvényes. Nem olyan régen még inni lehetett a
Tiszából, ma már fürödni sem ajánlott. Valamikor
azt mondták, a Napra lehet nézni, de Rád nem.
Ma már a Nap sugaraitól retteg mindenki. Az
atomenergiát tartották a legtisztább energiának,
ma Japánban errõl másképp vélekednek. A BP
garantálta a biztonságos olajkitermelést a tenge-
rek mélyérõl, ma már azt javasolják, hogy tengeri
halat ne fogyasszunk. 90-ben örültem a szabad,

független önkormányzatnak. Ma már az önkor-
mányzatiság is veszélybe kerülhet. Helyben tud-
tam intézni az építési ügyeket, az útlevelet stb.
Lestem bambán, amikor megszûntek ezek a
lehetõségek. Megszokásból morogtam valamit,
de igazából arra vártam, hogy helyettem tiltakoz-
zon valaki. Pedig ziher, hogy amit nekünk kell
megtenni, kimondani, azt más helyettünk nem
tudja. Az okosok azt mondják, hogy por és hamu
vagyunk. Én azt mondom, ne elégedjünk meg
ennyivel, mert az utódaink egyszer a tenyerükbe
vesznek és elfújnak a semmibe, és joggal mond-
ják, hogy fater, nem voltál több mint por és hamu,
mert amikor szólni kellett volna, nem szóltál,
amikor tenni kellett volna, nem tetted, amikor
mutatni kellett volna, nem mutattad.

A megszokást természetes, bár nem kívánatos
emberi tulajdonságnak tartom. Ahogy a család-
ban, úgy a társadalmakban is negatív jelenség a
megszokás. Míg a családban  szerintem minden-
ki vágyik az egymásra figyelésre, addig a  társa-
dalmakban a  nyakkendõsöknek érdekük, hogy a
közöny kialakuljon, mert így az érdekeiket köny-
nyebben érvényesíthetik.

A mi érdekünk viszont szerintem pont az
ellenkezõ. A közöny a legrosszabb! Kell a véle-
mény, a vita, az információ. Erõs, jót akaró kö-
zösségek kellenek. A Demizson Klub dolgai jól
mennek, de korántsem biztos, hogy holnap is így
lesz. A lángot õrizni kell, ezt még az úttörõk is

tudták. Az apám meg fõleg, aki patkoló kovács
volt, és tudta, ha a vasat nem tartja a tûzbe, hiá-
ba üti.

A kedvenc kétsorosát megosztanám az olvasó-
val, amit néhány féldeci után akár egy nap több-
ször is elszavalt nekem. “Látod fiam, ez nem
nikkel, itt tudni-kell.”

Ma úgy látom, hogy nem csak a jót, hanem a
rosszat is könnyen megszokják az emberek. Ami
még ennél is veszélyesebb, hogy ma már azt sem
tudjuk mi a jó és mi a rossz. Persze, akinek nem
inge, ne vegye magára. Bár a külsõsök mindent
megmozgatnak, hogy segítsenek az egyénnek
abban, hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz
között, legyen az egy sampon, egy pelenka, egy
befektetés, de arról, hogy a falu közösségének mi
lenne a jó, arról nem nagyon beszélnek.

Az biztosan jó, ha egy falu tudja, kire számít-
hat, de az már nem annyira, hogy mindig csak
ugyanazokra. Fontos törekvés lehet, hogy mások
is megtalálják a lehetõséget, hogy megtalálják a
kapcsolódási pontokat. Ehhez nyújthat segítséget
az önkormányzat, az egyház, de segíthetnek a
civil szervezetek, de bárki, legyen az a postás, a
boltos, a kocsmáros vagy egy utcabeli.

Ezeken merengtem 2011 nyarán, miután
meghallgattam Halász Judit dalát.

“ A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk
A csillagévek óráin egy perc az életünk
Az ember önmagában semmit nem ér
S ha nincsen barátod-elvisz a szél”

Konti Zoltán

NNééppsszzáámmlláállááss  
22001111..  ookkttóóbbeerr  11--3311..

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk
HHaalláálloozzááss::  

Györkös István, Horváth Károly, Vágner
Károlyné, Szabó Kálmán, Kovács András,

Kiss Tiborné, Magyar Ferenc 

SSzzüülleettééss::
Németh Csanád, Horváth Alex, Pezenhófer

Anna, Sipõcz Péter

MMeerreennggééss  aa  mmeeggsszzookkáássrróóll!!
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DDzzsseemmbboorrii::  ssvvééddoorrsszzáággii  vviilláággttaalláállkkoozzóó

KKeeddvveess  SSééii  OOllvvaassóókk!!

Az idei nyáron közel három hetet tölthettem
Svédországban Rinkabyban, a 22. Cserkész
Világtalálkozón. Nagyon érdekes, szép élmények-
kel tértem haza, melyeket szeretnék a Séi Telegráf
olvasóival is megosztani.

EEllõõsszzöörr  iiss  mmii  iiss  aazz  aa  ccsseerrkkéésszzeett??  KKiikk  aa
ccsseerrkkéésszzeekk??

A cserkészet vagy cserkészmozgalom (angolul:
Scouting) egy önkéntes, politikamentes ifjúság-
nevelõ mozgalom, amely nyitott mindenki szá-
mára származástól, nemtõl, társadalmi és vagyoni
helyzettõl, valamint felekezettõl függetlenül. Cél-
ját, alapelveit és nevelési módszereit alapítója,
Lord Baden-Powell of Gilwell határozta meg.
(Azóta a cserkészek BiPi-ként emlegetik). 

A cserkészet alapvetõ célja, hogy támogassa a
fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képes-
ségeik teljes kifejlesztésében mind egyénként,
mind felelõs állampolgárként és helyi, nemzeti és
nemzetközi közösségeik tagjaiként. 

A cserkészet kezdetei 1907-ig nyúlnak vissza,
amikor Robert Baden-Powell, a brit hadsereg
tábornoka, megrendezte az elsõ cserkésztábort
az angliai Brownsea Islanden. 

A cserkészet széles körben ismert jellegze-
tessége a társadalmi egyenlõtlenségeket elfedni
hivatott egyenruha, nyakkendõvel és cserkész-
kalappal vagy más fejfedõvel. Megkülönböztetõ
jelvényei a cserkészliliom és a lóhere, valamint
más, az egyenruhán viselhetõ jelvények.

AA  ccsseerrkkéésszzeekk  lleeggffoonnttoossaabbbb  ttaalláállkkoozzáássii  hheellyysszzíínneeii
aa  nnaaggyy,,  kköözzööss  ttáábboorrookk..  EEnnnneekk  nneevvee::  ddzzsseemmbboorrii..

HHoonnnnaann  eerreedd  aa  sszzóó??

A dzsembori szó eredetére számos magyarázat
létezik. Hasonló szót találunk a hinditõl, a szua-
hélin át az amerikai indián nyelvekig. Szintén
összefüggésbe hozzák a korrobori, ausztrál õsla-
kos kifejezéssel, ami nagy lármás összejövetelt
jelent. Baden-Powell azért választotta ezt a szót,
mert úgy érezte a nagygyûlés, találkozó, össze-
jövetel szavak nem tudják igazán kifejezni a szelle-
miségét ennek az akkoriban még igencsak újnak
számító elképzelésnek. Feltételezhetõ, hogy a
szuahéli dzsembo (~ szia) üdvözlésbõl ered,
hiszen BiPi hosszú idõt töltött azon a környéken.

AA  vviilláággttaalláállkkoozzóó  --  WWoorrlldd  JJaammbboorreeee  --  ttöörrttéénneettee

Az elsõ világdzsemborit 1920-ban, az I. világ-
háború után rendezték Londonban a cserkészet
megalapítója, Robert Baden-Powell kezdeménye-
zésére. A mindenkori találkozó célja, hogy a
különbözõ népek fiai megismerjék egymást és
barátságokat kössenek, abban a reményben, hogy
ezáltal elkerülhetõ legyen egy hasonló szörnyû
háború. 

Dzsemborikat átlagosan négyévente tartanak.
Az elsõ hét dzsemborit Európában tartották, míg
a nyolcadikat Észak-Amerikában, azóta Afrika
kivételével minden lakott kontinens sorra került.

MMaaggyyaarrookk  aa  ccsseerrkkéésszz  vviilláággddzzsseemmbboorriikkoonn

Magyarok elõször az 1924-es dániai dzsem-
borin vettek részt. Remekül szerepeltek, Amerika
és Anglia után a magyar csapat bizonyult a 3. leg-
jobbnak a megrendezett versenyekben. 1929-
ben Angliában már a 852 cserkészbõl álló magyar
csapatot értékelték a legjobbnak. Ennek is volt
köszönhetõ, hogy Magyarország elnyerte a 4.
világdzsembori rendezési jogát. Erre 1933-ban
került sor Gödöllõn. Az 1937-es dzsemborira
Hollandiába 420 magyar jutott ki. A cserkészet
1948-as betiltása után hivatalosan magyarok nem
vehettek részt dzsemborin 1991-ig. Idén a 22.
találkozóra, Svédországba 260 fõs magyar dele-
gáció utazott 100 nagykorú IST (a nemzetközi
szerviz team tagjaként) 20 cserkészvezetõ (csa-
patvezetõ, rajvezetõk, õrsvezetõk, pénzügyi ve-
zetõ, logisztikai vezetõ, kiállítás vezetõ) és 140
résztvevõ 14-17 év közötti cserkész.

HHooggyyaann  kkeerrüüllhheetttteemm  bbee  aa  mmaaggyyaarr  ddzzsseemmbboorrii
ccssaappaattbbaa??

Még 2010 nyarán kellett pályázni, önéletrajz-
zal, referenciákkal (iskolától, egyháztól, cserkész-
csapattól). Utána szeptemberben részt vettünk
Budapesten a három napos kiválasztáson. (A cser-
készvezetõk hasonló szelekció útján lettek kivá-
lasztva, csak egy évvel korábban, hiszen õk szer-
vezték és vezették a mi válogatónkat.) Rendkívül

sok, nehéz és érdekes feladatot kaptunk, amit
egyénileg és ott a vezetõk által összeválogatott
csoportokban kellett megoldanunk. Volt angol
nyelvi teszt (ez minden hónapban megismétlõ-
dött, nézték a fejlõdésünket), kellett az ott adott
alapanyagokból minél többféle, finom étel recept-
jét kitalálni és elkészíteni. Volt történelmi, magyar-
ságtörténeti, cserkészeti tudáspróba. Sportos fel-
adatokkal nézték a fizikai állapotunkat. Lehet,
hogy egy kissé ijesztõen hangzik – nekem is az
volt egy évvel ezelõtt- , de azért sok játékkal fûsze-
rezve, sokat énekelve történt mindez. Apropó
énekelve, népdalokat is kellett énekelni, továbbá
táncolni is kellett.

A jelentkezõkbõl októberben összeállt a ma-
gyar kontingens. Én a nyugat-magyarországi raj-
ba kerültem, amelynek volt szombathelyi, keszt-
helyi, kecskeméti, szolnoki, székesfehérvári, kis-
kunhalasi, budapesti, dunaföldvári, pécsi tagja, de
jöttek Lentibõl, Náraiból és Sébõl is.

Nevünk Hevesy György Raj lett (igyekeztünk
magyar Nobel-díjasokat találni, így volt Szent-
györgyi Albert, Gábor Dénes és Wigner Jenõ Raj
is.)

Az õrsünk a Báránypirosító nevet vette fel (régi
cserkész szokás, a lányok õrsei növények neveit
viselik, a fiúõrsök pedig állatneveket választanak).

Az eltelt egy év állandó készüléssel telt el. Min-
den hónapban töltöttünk együtt egy hétvégét,
különbözõ helyszíneken és különbözõ konkrét
feladatoknak megfelelve. Például a harmadik hét-
végén Szombathelyen voltunk és önkéntes mun-
kát végeztünk, az oladi plébánia parkolóját szór-
tuk fel kaviccsal, tisztítottuk a Kálvária templom
stációit és hulladékot gyûjtöttünk a Szent István
parkban. Menetoszlopban közlekedtünk, amit
már a dzsemborira gyakoroltunk, az oladi lakó-
telepen lakók ki is hívták a rendõrséget, így rendõri
kísérettel vonulhattunk.

Tanultunk angolul cserkész szakszavakat, ta-
nultunk angolul játékokat vezetni (hasznát is vet-
tük), tanultunk fõzni, táncoltunk, énekeltünk és
együtt játszottunk nagyon sokat.

IIrráánnyy  aa  2222..  WWoorrlldd  JJaammbboorreeee!!

2011. július 24-én elindultam az elõtáborba.
Itt megkaptuk az egyenruhánkat, az esõkabátjain-
kat, melyek jó minõségûek voltak, de fekete színû-
ek. Úgy néztünk ki több mint kétszázan, mint az
esõben menetelõ hangyák, szemben a sárga kabá-
tos osztrákokkal, vagy a fehér-sárga esõkabátos
svédekkel.

Természetesen az ingen viselni kellett viszony-
lag sok jelvényt, jelet, mert ezekrõl könnyen azo-
nosítottak bennünk. Látható volt a nevünk, a
nyelvek, amelyeket beszélünk, a magyar csapa-
tunk száma, a cserkészetben betöltött szerepünk
és rangunk, a magyar kontingens felvarrója (amit
a Kecskeméti Rajzfilmstúdió készített nekünk a
magyar népmesék fõcíme alapján), és a világcser-
kész jelvény.

Kaptunk pólókat, ingeket és nyakkendõket is.
Ezek mind benne voltak a részvételi díjban.

HHiittéélleetteett  ééllnneekk,,  kköörrnnyyeezzeett--  ééss  tteerrmméésszzeettvvééddõõkk  aa
ccsseerrkkéésszzeekk..  MMiinnddeenn  nneeggyyeeddiikk  éévvbbeenn  ccsseerrkkéésszzeekk
ttíízzeezzrreeii  ggyyûûllnneekk  öösssszzee  aa  vviilláágg  mmiinnddeenn  rréésszzéérrõõll,,
hhooggyy  ttíízz  nnaappoott  eeggyyüütttt  ttööllttsseenneekk..  EEzz  aa  ddzzsseemmbboorrii..
AAzz  iiddéénn  nnyyáárroonn  eerrrree  4400  eezzeerr  ccsseerrkkéésszztt  vváárrttaakk
SSvvééddoorrsszzáággbbaa,,  aazz  oorrsszzáágg  ddééllii  ccssüüccsskkéébbeenn  ffeekkvvõõ
KKrriissttiiaannssttaaddbbaa..  KKéésszzüülltteekk  aa  VVaass  mmeeggyyéétt  mmaaggáábbaa
ffooggllaallóó  IIIIII..  CCsseerrkkéésszzkkeerrüülleettbbõõll  iiss..  TTööbbbb  vváállooggaattááss
uuttáánn  aa  ssééii  KKiissss  JJoohhaannnnaa  EEppeerrkkee  aazz  5511..  sszzáámmúú  SSííkk
SSáánnddoorr  CCsseerrkkéésszzccssaappaattoott  kkééppvviisseellhheettttee..



2011. június 26-án a Mosoly Klub tagjai és
meghívott vendégeik kirándultak az Õrségben. A
dátum nem véletlen, lévén az Õrségi Vásár ezen a
hétvégén.

Elsõ úti célunk Szalafõ, majd Pityerszer meg-

tekintése, és egy kiadós séta a faluban. Gyönyörû
virágtenger mindenütt, rendezett porták, barátsá-
gos emberek és kutyák a kapuk mögött, és nem
utolsósorban napsütés, kellemes meleg a reggeli
borús, esõs indulás ellenére. Végül is olyannyira
elsétáltuk az idõt, hogy Pityerszer meglátogatása
elmaradt, továbbindultunk Velemérre.

Az Árpád-kori kis templom hûvösében ül-

dögélve a csekély belépõdíj ellenében sok érde-
kességet tudtunk meg az épületrõl. A tervezõ(k)
tudatosan alakították a fekvését, az ablakok elhe-
lyezését, a mûvész pedig, aki a freskókat festette,
ezen szempontok figyelembe vételével festette
meg az egyház nagyjait ábrázoló alakokat a falakra.
Érdekességként még elhangzott többek közt a
szentháromság jel helyének meghatározása, aho-
va minden reggel elsõnek süt oda a kelõ nap,
valamint a pokol, melynek képe úgy lett elhelyezve,
hogy sosem éri napfény.

Egyszóval elcsodálkozhattunk, hogy errõl a
réges-régi kis templomról mennyi tudnivaló gyûlt
össze az évszázadok folyamán.

A templomtól a buszig visszavezetõ rövid gya-
logtúra után Magyarszombatfa volt a következõ
állomás. A Fazekasház megbízottja elkalauzolt
bennünket a családjához, ahol fazekasmûhelyt és
vásárolnivalót is találtunk.

Utunk végcélja Õriszentpéteren maga a vásár
volt. Itt a csapat tagjai kisebb csoportokra szakad-
va járták a vásárt, nézelõdtünk a különbözõ prog-
ramok helyszínein, láttunk-hallottunk megasztáro-
kat, láttuk-hallottuk a tavalyi falunapon bemutat-
kozott fiatal séi tehetség elõadását. A vásározók
között végignézhettük a kézmûvesek, népi kis-
mesterségek mûvelõinek szebbnél szebb porté-
káit, és sajnos rengeteg bóvlit, kacatot is láthattunk

(a fûre hegyekben lepakolt turkálnivalóról nem is
beszélve), melyeket rikkancsot megszégyenítõ
hangerõvel és kisebb nagyobb rábeszélõké-
pességgel megáldott árusok kínáltak megvételre.

A kirándulást a csákánydoroszlói Kati vendég-
lõben egy kiadós vacsorával és nagy beszélgetés-
sel fejeztük be. Talán elmondhatom, hogy a klub
tagjai velem együtt jólesõ érzésekkel gondolnak
vissza erre a napra, talán õk is úgy érzik velem
együtt, hogy jó kis csapat vagyunk.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk meg-
köszönni a séi képviselõ-testületnek és a Polgár-
mesteri Hivatalnak a hozzájárulást a kirándulás
megvalósításához!

Bolla Norbertné
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Az igazi indulás mégis 2011. július 27-én jött
el, amikor a Liszt Ferenc repülõtéren becsekkolt
az együtt utazó 160 cserkész. Láttak már ennyi
egyenruhás fiatalt egy Airbus-on?

A repülõtér alkalmazottai sem láttak eddig
ilyent, sõt a repülõgép kapitánya és személyzete
sem. 

Malmõbe közel két órai repülés után érkeztünk.
Utána busszal vittek bennünk Kristianstad-ba
majd Rinkabyba, ami két órás utazást jelentett
Svédország déli részén.

Szerencsére mi egy nappal korábban érkez-
tünk. Másnap, 28-án a nyitónapon 24 óra alatt
közel 29000 cserkész érkezett a világ minden
részérõl Malmõbe és Koppenhágába. Az õ utaz-
tatásunkat is buszokkal oldották meg, zökkenõ-
mentesen. 

A dzsembori helyszíne egy kõfalakkal és lige-
tekkel szabdalt gyönyörû zöld mezõ volt. A tábort

az érintetlen svéd fenyõerdõk veszik körül és a
tengerpart csupán néhány percnyi buszútra talál-
ható. A tábor méretét jellemzi, hogy egy 15 km2

területen fekszik. Négy altáborban voltunk elhe-
lyezve, azon belül pedig külön kerületek voltak.
Az altáborokat az évszakokról nevezték el. A
kerületek pedig híres svéd személyekrõl és váro-
sokról kapták a nevüket. Minden magyar rajt másik
altáborba helyeztek, hogy ténylegesen megvaló-
sulhasson a cserkészek nemzetközisége. Mi egy
svéd, osztrák, amerikai, német, holland, svájci,
egyiptomi és egy ismeretlen afrikai rajjal kerültünk
egy kerületbe. Ez azért volt fontos, mert voltak
olyan programok, ahol a kerületeken belül kellett
egymást vacsorára hívni, vagy éppen vendégségbe
menni.

Ha az egyik magyar rajtól el akart valaki a másik-
hoz menni, futva 23 percbe került (ez lett a hivata-
los magyar dzsembori rekord a közlekedésben). Ez

jól jellemzi a tábor méreteit. Továbbá a nyitó ünnep-
séget egy arénában tartották, amit erre az alkalom-
ra építettek. Ahhoz hogy oda jussunk, több mint 1
órát kellett menetoszlopban menetelni.

Tulajdonképpen ez az óriási táborhely fel volt
szerelve minden olyan eszközzel, ami egy ekkora
rendezvényen szükséges (mosdók, wc-k, tele-
kommunikációs eszközök, boltok, posta, kórház,
TV és rádióstúdió, hatalmas busz pályaudvar, sok-
sok busszal). A vendéglátók elõzõ évben az egész
tábor területén elérhetõvé tették a vezetékes
ivóvizet és megoldották a csatornázást is. 

A www.9789.hu honlapon folytatásban sze-
retném Önöknek bemutatni a tábori életet, a
programokat, a nyitó- és záróceremóniát. To-
vábbá azt, hogyan képviselték a svédek a “Simply
scouting!” (Természetesen cserkészet!) jelszót,
az egész világtalálkozó alatt…

Kiss Johanna Eperke

KKiirráánndduullááss  aazz  ÕÕrrssééggbbeenn

Aranykör Klub kirándulása Esztergomban (Fotók: Sörös István, Csalló Ferenc)
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HHiittéélleett
Az Isten küld, testvéreim Tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik az Arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a Testvéreknek is, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött Tinéktek Testvéreim,
Szentjánosbogárnak.

Félelem és aggodalom van bennem a rám bízott
feladat súlya és felelõssége miatt, de mint az Úr
szõlõjének egyszerû és alázatos szolgája, sze-
retnék Veletek és Értetek dolgozni, kérve Istent és
az õ legszentebb Édesanyját, a Boldogságos Szûz
Máriát, hogy legyen velem, velünk szolgálatom
idején.

Úgy gondolom, ha valaki új helyre kerül, illik
bemutatkoznia, mindnyájatok elõtt ismert, hogy
Dr. Veres András püspök úr augusztus 1-i hatállyal
kinevezett a toronyi Plébánia és a hozzá tartozó
községek, Bucsu, Dozmat, Sé plébánosává, s ez-
zel egyidejûleg az Egyházmegyei Könyvtár,
Kincstár, Levéltár felügyeletét bízta rám.

Nem kis félelemmel és aggodalommal tekintek
új feladatom elé, de mégis reménykedve, mert az
Istent szeretõknek minden a javukra válik. 

Amit önéletrajz szerûen el tudok mondani ma-
gamról: 1977. január 2-án születtem Szombat-
helyen. A szülõi ház és gyermekkorom minden
emléke Gyöngyösfaluhoz köt. Hálával és szeretet-
tel gondolok szüleimre, akik Isten ajándékaként,
mint 4. gyermeket elfogadtak. Isten és embersze-
retetre tanítottak, felneveltek, késõbb anyagi áldo-
zatok mellett taníttattak. Édesapám 2003-ban
elhunyt, Édesanyám hála Isten, biztos anyai hát-
térként mind a mai napig mellettem áll.

Általános iskolai tanulmányaim után, amelyet
Gencsapátiban végeztem, a gyõri Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumba jelentkeztem.
Érettségi után elõttem állt a pályaválasztás nehéz
döntése. Elõször a szombathelyi Tanárképzõ Fõis-
kola történelem-magyar szakára jelentkeztem és
nyertem felvételt. Azonban a tanulmányi év meg-
kezdése után az Úristen hívó szava erõsebbnek
bizonyult, így jelentkeztem a Szombathelyi Egy-
házmegye kispapjai közé és tanulmányaimat a
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem hit-

tudományi karán folytattam, ahol 2000 májusában
egyetemi diplomát, 2001-ben licenciát 2007-ben
pedig doktori fokozatot szereztem. Doktori
disszertációmban Mindszenty József bíboros
Szombathelyi Egyházmegyében végzett tevékeny-
ségét dolgoztam fel.

2001. június 14-én szenteltek pappá a szom-
bathelyi Székesegyházban. 2001. augusztus 1-
jétõl a Székesegyházban teljesítettem szolgálatot
egészen 2003-ig. Nagyon sok örömöm volt a
lelkipásztori szolgálatban, legfõképpen a
ministránsokkal sikerült egy jó közösséget létre-
hozni, akikkel voltam táborban, kerékpártúrán,
gesztenye- és szalonnasütésen, együtt szám-
háborúztunk, s kerestük a liturgia szépségét, ezál-
tal próbáltunk közelebb kerülni az Istenhez.
Tanítottam a Bolyai, Frim Jakab, és a Váci Mihály
iskolákban. 2003-ban kerültem az Egyházmegyei
Kollégiumba, ahol 270 diák mindennapjáért
voltam felelõs. Az Egyházmegyei Kollégium mel-
lett szerda és csütörtöki napon a Kórház betegeit
látogattam, tanítottam a Püspöki Általános
Iskolában, kisegítettem a kámoni plébánián és részt
vettem a Szentszéki Bíróság munkájában. A sok
megbízatás csak azt jelzi, hogy egyre kevesebben
vagyunk lelkipásztorok, és egy-egy emberre ilyen
sok feladat hárul. 2006. január 6-án vettem át a
Szentkirályi Plébánia vezetését a hozzátartozó
Táplánszentkereszttel együtt. Az Istenanyának
szolgálatom kezdetén felajánlott egyházközség

elfogadott, közös munka eredményeképp sok min-
dent elérhettünk, megvalósíthattunk. Teljes plébá-
nia-felújítás történt kívül-belül az udvar
parkosításával, valamint neogót templomának tel-
jes külsõ felújítása, tetõcserével és harangtornyába
egy harangjáték került. Emellett a táplán-
szentkereszti templom teljes tetõ és cserépcseré-
je megtörtént. 2008 szeptemberétõl Rómába
kerültem, ahol a Pápai Gergely Egyetem
növendéke voltam és a 3 éves kint tartózkodásom
alatt egy újabb egyetemi diplomát szereztem
történelembõl és mûvészettörténetbõl, valamint
egyháztörténelembõl egy tudományos fokozatot.
Nem könnyû 3 évet tudok magam mögött a 46
vizsgával, 2 diplomamunkával és 2 nyelvvizsgával.
Rómából ez év júliusában tértem haza.

Mostani kinevezésemet, mint az eddigieket is
szolgálatnak tekintem. Márai Sándorral együtt val-
lom: “az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ember
vagy, tehát ember módra az emberek között kell
élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha
minden cselekedeted és szavad mélyén az a
szándék van: nem ártani az embereknek. Néha
csak azzal, hogy nem hallgatunk el tényeket, néha
csak azzal, nem adok igazat, ha mindenki kiabál
igen, igen. A halálos ágyunkon csak akkor pihen-
hetünk nyugodtan, ha minden nap, minden öntu-
datunkkal az igazságot szolgáljuk.”

A Jézus Krisztustól kapott örök igazságot
szeretném közvetíteni és szolgálni mindnyájatok-
nak. De amint Jézus Krisztus nem volt magára
hagyatva munkája közben, mert voltak tanítványai,
így  én is számítok rátok. Számítok a közösség min-
den tagjára, mert szükségem van gyengeségem
tudatában mindannyitok segítségére és támo-
gatására, mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar,
akkor azon az Isten áldása van. Így legyen ez
Toronyban, Bucsuba, Dozmaton és Sében is.
Példaképem, Mindszenty bíboros mondásának

II. János Pál pápával 2001-ben

Hálaadó szentmise pappá szentelése 10.
évfordulóján Boldog II. János Pál sírjánál 

a Szent Péter bazilikában
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szellemében szeretnék munkálkodni, amely így
hangzik: “A fényt soha ne mondd árnyéknak, az
árnyékot fénynek, a jót rossznak és a rosszat
jónak.” Eddig így cselekedtem, s Isten segítségé-
vel ezután is ezt teszem.

A liturgiában oly sokszor kimondjuk,hogy az Úr
legyen veletek, és olyan természetes, hogy a
közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. Papnak lenni
azt jelenti, hogy az ember újra és újra tanú-
ságtevõen kimondja az ott lévõ közösség felé:
Veletek az Úr. A hívõ közösség pedig vissza-
mondja: Veled is az Úr van. Ebbõl a kölcsö-
nösségbõl, tanúságtételbõl élünk. Hiszem, hogy
ameddig Toronyban, Bucsuban, Dozmaton,
Sében tudom mondani: az Úr legyen veletek,
mindig lesznek emberek, akik ráfelelik: és a te
lelkeddel. Ez a hitem és a reményem.

Papi jelmondatommal fejezem be gondo-
lataimat: “Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj
soha szégyent érnem!” 

Dr. Perger Gyula

AAzz  eeggyyhháázzii  mmûûvvéésszzeettnneekk  vvaannnnaakk--  ee  mmaa  iiss  eellõõ
jjeelleesseebbbb  kkééppvviisseellõõii??  MMeeggiihhlleettii--ee  aa  hhiitt  aa  mmaaii
aallkkoottóókkaatt??

Sok mai mûvész alkotásával találkozhattam
templomokban, múzeumokban vagy egy-egy
kiállítás alkalmával, de hozzám legközelebb áll
s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom
Kisléghi Nagy Ádámot. Képeirõl készült kataló-
gust egyik mûvészettörténeti órára elvittem,
azóta az Õ alkotásait tanítják a Gregoriána
egyetemen, a professzor tollából cikk jelent
meg Ádám képeirõl a Szentszék hivatalos napi-
lapjában az Osservatore Romano-ban, s e cik-
ket követõen meghívták a Sixtus-i Kápolnába a
Szentatya és a mûvészek találkozójára. Aki is-
meri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat
csak a mély, Istenbe gyökerezett, megélt és
átélt hit ihletheti.
TTaannuullmmáánnyyaaii  ssoorráánn  mmiillyyeenn  éérrttéékkeess  kkaappccssoollaa--
ttookkaatt  ssiikkeerrüülltt  lléétteessíítteenniiee??

Az egyetemen 140 országból tanulnak civi-
lek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmá-

nyaim során valóban kitekintést kaptam a világ-
egyházra annak értékeire és problémáira. Volt
évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat
szenvednek a keresztények a hitükért, akár a
vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem
az afrikai vagy dél- amerikai országok szegény
helyzetét, de mégis virágzó és élõ hitéletét.
Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot
sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is
tettek Magyarországra több mint 50-en.
MMeellyyeekk  aazzookk  aa  nneemm  mmiinnddeennnnaappii  eesseemméénnyyeekk,,
aammeellyynneekk  rréésszzeesseeii  lleehheetteetttt??

Felejthetetlenek XVI. Benedek pápával tör-
tént személyes találkozások, életre szóló él-
ményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál
boldoggá avatási szertartásán, majd pappá
szentelésem 10. évfordulóján a sírja fölé emelt
oltárnál misézhettem. Minden esztendõben
nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson,
esti imádságon vehettem részt társaimmal
együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának,
amikor rendeltetésének megfelelõen imádságra

használják, s nemcsak “egy” turisztikai látvá-
nyosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy
több ismerõsöm meglátogatott Rómában, akik-
nek megmutathattam Róma fõbb nevezetes-
ségeit, de különösen is emlékezetes táplán-
szentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audi-
encia alkalmával a Szentatyának játszhattak
nagy sikert aratva a pápa és közel 7000 zarán-
dok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünne-
peket Rómában töltöttem, és az összes pápai
szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a
húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden
esztendõben május hónapban a Vatikáni Kert-
ben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya
zárja le a Szûzanyának szentelt hónapot, eze-
ken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten
mind a három évben részt vettem.  Mivel a virá-
gokat és a nõvényeket mindig is nagyon sze-
rettem, nagy élmény volt valahányszor a Vati-
káni Kertben vagy a Szentatya Castel-
Gandolfoi nyári rezidenciájának kertjében
sétálni.

Tersztyánszky Krisztina 
(Részlet a Vas Népe 

2011. augusztus 27-én megjelent számából)

TToorroonnyyii  PPlléébbáánniiaa
HHiivvaattaall

PPlléébbáánnooss:: Dr. Perger Gyula
Telefonszám: 94-352-032

HHiivvaattaallii  óórráákk::  
csütörtök: 16-18 óráig
szombat: 9-10 óráig.

KKeerreesszztteellééss::  szombat 17 óra.

TTeemmeettééss  ééss  bbeetteeggeekk  bbeejjeelleennttééssee::  
bármikor lehetséges (mobil-telefonszám a

Polgármesteri Hivatalban és a Glória
Temetkezési Vállalatnál megtalálható).

SSzzeennttmmiisséékk  rreennddjjee::  
Nyári (április 1-szeptember 30.): 19 óra 

Téli (október 1-március 31.): 18 óra
Hétfõ: ------
Kedd: ------

Szerda: Bucsu
Csütörtök: Torony

Péntek: Torony
Szombat: Bucsu 

illetve elsõszombat Torony-Ondód is 
(18 óra ill.okt.1-tõl-márc-ig  17 óra)

Vasárnap: Dozmat: 8 óra
Torony: 10 óra

Sé: 12 óra
KKóórrhháázzbbaann  lléévvõõ  bbeetteegghheezz  lleellkkiippáásszzttoorr  aazz  

aalláábbbbii  sszzáámmoonn  hhíívvhhaattóó::
06-30-619-54-74.

EEggyyhháázzii  aaddóó  bbeeffiizzeettééssee::
A Toronyi Plébánia Hivatalban vagy a

kijelölt egyházközségi tagoknál. 

XVI. Benedek szabadidejében...

XVI. Benedek pápával 2011-ben

EEggyyhháázzii  mmûûvvéésszzeettrrõõll  ttaannuulltt
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2010. év

Az ÖrökSÉgünk Alapítványt a Vas Megyei
Bíróság 1999.07.01-én, a Pk.60.062/1999/3.
szám alatt vette nyilvántartásba.

Az alapítvány összes bevétele 2010. évben:
454 e Ft, ebbõl: SZJA 1%-ából: 297 e Ft.
Magánszemélyek adománya: 91 e Ft. Bankkamat:
66 e Ft. Az   alapítvány  2010. évben  110 e Ft

összegben  részesült  közcélú  felajánlásban  az
SZJA 1 %-ából.

A 2010. évi ráfordítás összesen: 631 e Ft,
ebbõl: Virágosítás: 27 e Ft
Egyéb 
(posta, nyomtatvány, hirdetési díjak): 33 e Ft
10 éves évforduló megünneplése: 32 e Ft
Húsvétváró délelõtt: 17 e Ft
Pünkösdikirályné-járás: 17 e Ft

Szoknya és kötény anyag vásárlás: 35 e Ft
Mesebolt Bábszínház: 70 e Ft
Hõsi Emlékmû: 200 e Ft
Templom felújítás támogatása: 200 e Ft
2010. évi pénzügyi eredmény: - 177 e Ft
2010. évi értékcsökkenés: 106 e Ft

Mint minden évben, idén is virágokat ültettünk

KKöözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyyssééggrrõõll
sszzóóllóó  rröövviidd  ttaarrttaallmmii  bbeesszzáámmoollóó

Elsõáldozók, leendõ bérmálkozók bejelentése
szeptember hónapban a szentmisék után a sek-
restyében lehetséges. Elsõáldozó és bérmálkozó
az a gyermek, ill. fiatal lehet, aki hittanra és vasár-
napi szentmisére rendszeresen jár. 

Sé községben szeretnénk templomi hittant indí-
tani 2 csoportban, az egyik csoport az elsõáldo-
zásra készülök csoportja a második csoport a bér-
málkozásra készülõ fiatalok csoportja. A foglal-
kozások kedden vagy szerdán a késõ délutáni órák-
ban lesznek. Kérem, hogy amennyiben igényük
van, a helybéli hitoktatásra jelezzék a szentmisék
után a sekrestyében. 

További miseszándékok íratása a 2011-es esz-
tendõre a Magyar Katolikus Püspöki Kar által
meghatározott összeg, azaz 2100 Ft-os ár befize-
tésével lehetséges. 2012-re miseszándékokat
december elejétõl lehet elõjegyeztetni. 

A plébános fizetése: a püspöki rendelet értel-
mében 80 ezer + szolgálati évenként 500 Ft, =
85.500 Ft, amelyet a 4 község fizet,15.000

Bucsu, 15.000 Dozmat,  30.500 Torony és Sé
község 25.000. A Plébánia átadás-átvételen a
Püspöki rendelet értelmében a kerületi esperes, az
átadó átvevõ plébános, valamint két egyházközsé-
gi tanú vett részt.

Mivel az egyházközség anyagilag az átadás-
átvétel pillanatában nem állt jól, ezért a püspök-
ség felvállalta, hogy a plébánián a festetés, a ház
körüli vízelvezetés, kapu rendbetétele és egyéb
javítási munkálatokat a Püspökség költségén
elvégzi. Így a jelenlegi felújítás annak egyetlen
munkája az egyházközségeket nem terheli.

Egyházi adó mértéke személyenként az éves
jövedelem O.5 %, a befizetéssel együtt elismervényt
is adnak át. Az 1983-as törvénykönyv és az egy-
házmegyei 1997-es törvénykönyv szerint is, bár-
milyen egyházi dokumentum kiállításánál, figyelem-
be kell venni az egyházi adó fizetését. Ha valaki nem
fizette, szintén a törvénykönyv értelmében 5 évre
visszamenõen kell kérni. Az igazságosság elve is ezt
kívánja, hiszen nem lenne igazságos, ha minden

további nélkül kiállítanánk a dokumentumokat vagy
kiszolgáltatnánk a szentségeket azoknak is, akik
egyházi kötelezettségüknek nem tettek vagy egyál-
talán nem tesznek eleget. Ez egy egységes szabály-
zat, amely értelmében 1983 óta minden felszen-
telt papnak eszerint kell cselekednie.

A 4 község pénze teljesen elkülönítve egymástól
jelenleg a CIB Bankban van elhelyezve. A persely-
pénzt minden községben 3 egyházközségi képvi-
selõ számolja össze, majd ezt követõen az
összeget bevezetik a perselynaplóba, s a plébános
joga és kötelessége, hogy ezt a pénzt a bankban
elhelyezze, s ebbõl a szükséges közüzemi díjakat
vagy más egyéb díjakat kifizessen. Így a persely-
pénzek és az egyházi adó is mind a 4 községben
külön vannak számolva, az adott község persely-
naplójába, ill. adó nyilvántartásába van vezetve, és
a számolást követõen nem a plébánián, hanem a
bankban van elhelyezve.

Állami támogatást az egyházközségek fenntar-
tására nem kapunk, így az egyházközség önmagát
tartja fenn a perselypénzbõl, ill. az egyházi adóból.

Mindezeket az egyházközségi tagok mind a 4
községben egyöntetûen elfogadták, további segít-
ségüket ajánlották fel és mindenben támogatá-
sukról biztosítottak, mert õk is vallják, ha a pász-
tor és a nyáj egyet akar, akkor azon az Isten áldása
van. Így legyen, és Krisztus békéje legyen osztály-
részünk. 

NNééhháánnyy  hhaasszznnooss  iinnffoorrmmáácciióó  aa
pplléébbáánniiaa  mmûûkkööddéésséérrõõll

JJóó  ttaannááccss
Kanyargós utakon jöttél,
templom kapujához értél.
Úgy lépj be szent, szép terébe,
mint homályból nap fényébe.

Benned mi rossz, hajítsd messze,
ûzzed, kergesd világvégre,
jónak mit vélsz, is hagyd szállni,
téged akar az ég látni.

Ne töltse be lelked semmi,
új utakra így tudsz lelni.
Magadról is feledkezzél,
mint egy gyermek, úgy érkezzél.

Üzen az ég, hallgasd szavát,
angyal hozta szép dallamát,
engedd hozzád közel jönni,
hagyd szívedben fészket verni.

Csider Sándor

Fotó: Sörös István
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a Szabadság utcai patakhídra, a buszmegálló mel-
letti fadézsákba pedig örökzöldeket raktunk. 

10 éves jubileumát ünnepelte az alapítvány és
az eddigi tevékenységrõl egy kiadványt juttattunk
el minden családhoz. Ez idõ alatt 60 szponzor
segítette munkánkat, akiknek február 27-én egy
ünnepi rendezvény keretében mondtunk kö-
szönetet.

Az 1000 éves Vas Megye tiszteletére egy jubi-
leumi pályázat indult “1000 perc a településért”
címmel, melyre alapítványunk március 4-én pályá-
zott. Augusztus 20-án a Vasi Múzeumfaluban tar-
tott megyei ünnepségen Janzsó László polgár-
mester úr vehette át az oklevelet az elvégzett
munkáért.

Április 3-án a Faluházban már másodszor ren-
deztünk sikeres húsvétváró kézmûves foglalkozást.

Nagy sikerrel zajlott a Pünkösdi királyné-járás,
amit hagyományteremtés céljából indítottunk el,
ezért  megvásároltunk 40 ruhára való anyagot,
melyeket magunk készítettünk el. A pünkösdölõ
lányok, rokonaik, valamint barátaik részére szep-
tember 25-én meghívtuk a Mesebolt Bábszín-
házat, amely bemutatta Az égigérõ fa címû mese-
játékot.

A Sey Család találkozója 2010. június 20-án
volt, amelyen alapítványunk is részt vett. 

2010. évben a hagyományok szerint megszer-
veztük Adventi koncertet és felállítottuk a szabad-

téri Betlehemet. November 27-én 18 órakor a
Capito Gitárklub adott koncertet, melyet szeretet-
vendégséggel zártunk.

Az alapítvány tervei között szerepelt, hogy Sé
hõsi halottainak méltó emléket állítson, amit ebben
az évben sikerült megvalósítanunk. 

Falunk római katolikus templomának belsõ
munkáihoz 200 e Ft összegben járultunk hozzá.

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány az Alapító Okiratá-
ban foglalt közhasznú céljainak megfelelõen
végezte tevékenységét 2010. évben. 

ÖrökSÉgünk Alapítvány

Az alakulóban lévõ Séi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület társadalmi munkát hirdetett július 9-
én, szombaton. A társadalmi munka keretében
sikerült még szebbé varázsolni temetõnket.

A szombati tikkasztó kánikulában 29 fiatal
verejtéket nem sajnálva sokat tett és még sze-
retne is tenni a faluért.

A reggel 8 órai találkozó után kettévált a csa-
pat. A kisebbik a fõúton lévõ gyalogos hidat fes-
tette le, hogy zöld színben pompázzon. A má-
sik csapat a temetõhöz ment a polgármester
vezetésével.

A temetõnél az újonnan kialakított parkot a
sportkör hengerével, traktorral lehengereztük,
a partoldalt megtisztítottuk, a temetõ korlátját
újrafestettük, a kerítés melletti részt 2 méteres
sávban kívül és belül lenyírtuk (fûrésszel, bo-

zótvágóval, fûnyíróval), a kerítés mellõl renge-
teg szemetet bezsákoltunk. A Hét vezér utcá-
ban lévõ fákat és cserjéket megöntöztük.

A ravatalozó tetejét nagyon benõtte a moha,
ezért gyökérkefével, magasnyomású vízsugár-
ral lemostuk és megtisztítottuk.

Míg a munkák több helyen zajlottak, képvise-
lõnk az ebéd megszervezésével volt elfoglalva.
A pályán két bográcsban gulyás készült, elké-
szítéshez külön köszönet Balogh Kittinek,
Solymosi Jánosnak, Mándli Tamásnak és
Horváth Lászlónak.

A munka befejeztével 14.30-kor mentünk a
pályára, ahol megterített asztal jéghideg sör és
ízletes gulyás várt bennünket. Az ebéd után be-
szélgetéssel zártuk a munkát, ahol Sörös István
polgármester és Horváth László képviselõ meg-

köszönte a példamutató hozzáállást és össze-
tartást a munkához.

A csapat letette névjegyét, ha segítõ kéz kell,
a falunak nem kell messze menni, mert ránk
“mindig, minden körülmények között” számít-
hat.

Úgy gondoljuk, hogy fiataljaink bebizonyí-
tották, szüleik büszkék lehetnek rájuk.

Akik részt vettek a munkákban: Závár Dóra,
Süle Renáta, Magyar Dániel, Magyar Balázs,
Magyar Attila, Balogh Kitti, Varga Zsuzsanna,
Nagy Máté, Máté Zsolt, Máté Tamás,
Devecseri András, Balogh Imre, Husz Gergely,
Foki Alex, Fekete István, Koroknai Zoltán,
Nárai Gyula, Nárai Attila, Kámán Dániel,
Fichtacher András, Solymosi Miklós, Mándli
Tamás, Viszked Gábor, Standi Zsolt, Standi
Krisztofer, Varga Richárd, Süle József Richárd.

Süle József Richárd és Horváth László
Fotók: -si-

TTeettttrree  kkéésszz!!!!!!

Fotó: Horváth Balázs
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Sé Község Képviselõ-testülete úgy határo-
zott, hogy ezentúl minden évben megünnepli
Zsigmond napját. Az esemény idõpontja min-
dig a május másodika utáni szombat lesz. A
programsorozattal szeretnének hagyományt
teremteni.

MMiiéérrtt  ééppppeenn  ZZssiiggmmoonndd  kkiirráállyy  eemmlléékkéétt  ááppooll--
jjaa  aa  ffaalluu?? ––  kkéérrddeezzttüükk  SSöörrööss  IIssttvváánn  ppoollggáárr--
mmeesstteerrttõõll..

Zsigmond király a késõ középkor egyik leg-
jelentõsebb uralkodója volt. Nevéhez fûzõdik
a végvárrendszer kialakítása a török támadások
miatt, illetve a fallal körülvett városok számá-
nak növelése. Reformpárti volt. A konstanzi
zsinat idejére egész Európát sikerült tárgyaló-

asztalhoz ültetnie.
Zsigmond igazi diplomata volt, útjain ma-

gyar testõrei kísérték. A tárgyalások szüneté-
ben az uralkodók kíséretében levõ bajnokok
lovagi tornákon mérték össze erejüket. A király
személye úgy hozható kapcsolatba települé-
sünkkel, hogy a séi nemes, Sye Mihály 1418-
ban Zsigmondtól kapott címeres levelet
Regensburgban. Büszkék lehetünk történel-
münknek erre az epizódjára, hiszen telepü-
lésünk õsét egy európai rangú uralkodó tün-
tette ki hõsiességért, hûségéért. Az akkor szer-
zett címer elemeit, a három gombú koronát a
jobbra dõlt karddal Sé jelenkori címerében is
viszontláthatjuk.

Arról nincsenek dokumentumok, hogy egy-
kor ünnepelték-e a falu lakói a címeres levél
megszerzéséért a bajnokot. Most azonban fel-
idézték emlékét, s a hagyományõrzõ napon
képzeletben újra együtt voltak a faluval a
régiek.

A május elsõ hétvégéjén megtartott prog-
ramsorozat már pénteken este elkezdõdött a
Capella Cantorum koncertjével, melynek a szé-
pen felújított, remek akusztikájú templom adott
helyet. A szombati programokat a környezõ
települések hagyományõrzõ csoportjainak ösz-
szefogásával állították össze. A közösségépítõ
program mellé állt szervezõként a Faluház,
valamint a nemrég alakult, ám rendkívül aktív

helyi Demizson Klub vezetése. Séi képesla-
pokat kínáltak a rendezvényen alkalmi bélyeg-
zõvel, s az ebbõl befolyt összeget, mintegy
húszezer forintot, elektromos zongora vásár-
lására fordítják.

S hogy mivel idézték a séiek Zsigmond király
korát? Volt például baranta hagyományos harc-
mûvészeti bemutató, reneszánsz táncokat
lejtett a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes és be-
mutatót tartott a Történelmi Bajvívó Egyesület.
Szó szerint kézzel fogható volt a középkor, a
Diósdról érkezett bajvívók jóvoltából bárki
kipróbálhatta a fegyvereket, a dobócsillagot.
A kevésbé harcias látogatókat vásári komédia,
fúvós régizene és tûzzsonglõrök szórakoztat-
ták. A gyerekek többek között íjászatban,
pónilovaglásban próbálhatták ki magukat.

Tersztyánszky Krisztina 
(Vas Népe, 2011. május 18.)

Fotók: Viszked Tamás

Zsigmond emléke: 
HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  nnaapp  SSéébbeenn

AA  CCSSAACCSSII  FFÁÁZZIISSAAII  AA  SSÉÉII
MMÛÛVVÉÉSSZZTTEELLEEPPEENN

A mûvésztelep a mûvészeti jellegû felsõok-
tatási képzésben a kötelezõ tanrend (érdem-
jeggyel is honorált) része: arra szolgál, hogy a
hallgatók az iskolai közegbõl kiszakadva, új
élményektõl inspirálva alkothassanak. 

A mûvésztelep központja a faluház, de a fia-
talok szó szerint birtokba vették a települést:
utcán, réten, házak tövében találkozhatnak ve-
lük a készséges, érdeklõdõ helybeliek.

- Már a terepfelderítés alkalmával rengeteg

élményben volt részünk, mondja Nagy Gábor
György, a Mûvészeti Intézet rajz tanszékének
oktatója. Ismét bebizonyosodott, hogy a téma
a lábunk elõtt hever, nem kell érte messzire
menni. Az elsõ napon állatokat rajzoltak a hall-
gatók – a tanár úr vázlatfüzetet mutat, amely a
barlangrajzokra emlékeztetõ módon ábrázolja
a szamár mozgásának fázisait. (Mert a csacsi
nem hajlandó mozdulatlanul modellt állni vi-
szont ellenállhatatlanul ordít. Nem kevesen
most hallottak életükben elõször igazi szama-
rat igaziból ordítani.)

Sörös István polgármester emlékeztet arra,
hogy 1990-tõl Csider Sándor népmûvelés sza-
kos (akkor még fõiskolai) hallgatói jártak rend-

szeresen Sébe; ezeknek a kapcsolatoknak
köszönhetõ, hogy létrejött és máig mûködik
például az Aranykör Klub. A régi pozitív ta-
pasztalatok ösztönözték a havonta összejáró
civil szervezet, a Demizson Klub tagjait arra,
hogy most meg a rajz tanszékkel kezdemé-
nyezzenek kapcsolatot. 

Butak András tanszékvezetõ örömmel fo-
gadta az ajánlatot és lám, a mûvésztelep máris
mûködik. (Amikor 28-án, kedden ott jártunk,
éppen megérkezett a szendvics-szállítmány. Ez
a település napi hozzájárulása a sikerhez.)

Ölbei Lívia  (Vas Népe, 2011. június 29.)
Fotók: Csapó Balázs

MMûûvvéésszztteelleepp  ––  aallkkoottóóttáábboorr  SSéébbeenn
AA  NNyyuuggaatt--MMaaggyyaarroorrsszzáággii  EEggyyeetteemm  SSaavvaarriiaa
EEggyyeetteemmii  KKöözzppoonntt  RRaajjzz  IInnttéézzeettii  TTaannsszzéékk
ccssaakknneemm  nneeggyyvveenn  hhaallllggaattóójjaa  vveennddééggeesskkeeddeetttt
jjúúnniiuuss  2277--ttõõll  2299--iigg  ffaalluunnkkbbaann  mmûûvvéésszztteelleepp--
aallkkoottóóttáábboorr  kkeerreettéébbeenn..  AA  kkééppggrraaffiikkaa  sszzaakkiirráánnyy  II..
ééss  IIII..  éévvffoollyyaammooss,,  vvaallaammiinntt  aa  ffeessttéésszzeett  sszzaakkiirráánnyy
IIII..  éévvffoollyyaammooss  hhaallllggaattóóiitt  lláátthhaattttuukk  SSéébbeenn  kküüllöönn--
bböözzõõ  hheellyyeekkeenn  aallkkoottnnii..  AA  ttáábboorr  vveezzeettõõii  NNaaggyy
GGáábboorr  GGyyöörrggyy  ééss  GGyyaarrmmaattii  AAnnddrrááss  ffõõiisskkoollaaii
aaddjjuunnkkttuussookk  vvoollttaakk..  AA  mmûûvvéésszztteelleeppeenn  kkéésszzüülltt
aallkkoottáássookkbbóóll  sszzáánnddéékkaaiinnkk  sszzeerriinntt  kkiiáállllííttáásstt  rreenn--
ddeezzüünnkk  aa  FFaalluuhháázzbbaann..
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SSiikkeerreess  éévvzzáárróó

Sikeres évzárón vannak túl labdarúgóink. Június
25-én értékeltük mind a felnõtt, mind az ifjúsági
csapat teljesítményét. Összességében elmondható,
azzal, hogy mindkét csapat a 11. helyen végzett,
teljesítette a kitûzött célt. A játékosok teljesítményét
külön is értékeltük. Az ifjúsági csapat gólkirálya 8
góllal Bogdán Ferenc, míg legjobb játékosa Kiss
András lett. A felnõtt csapat gólkirályai 14 góllal
Séfer Sándor és Tóth Ferenc lettek. A legjobb játé-
kosnak járó elismerést kapusunk, Szalai Balázs ve-
hette át. A szurkolók is megválasztották az általuk
legjobbnak ítélt játékost, a díjat Uri Tibor kapta. Ezen
kívül külön elismerést kapott mindkét csapatból a
legtöbb edzésen résztvevõ, tehát legszorgalmasabb
játékos, az ifjúsági csapatból Sélley Tamás, míg a fel-
nõtt csapatból Uri Tibor lehetett ezen kitüntetõ cím
büszke tulajdonosa. A szurkolók díjazták a két edzõ,

valamint a csapatvezetõ munkáját is, viszonzásul a
játékosok az egész éves kitartó buzdítást megkö-
szönve egy kupát adtak át a Korner szurkolói körnek.
A rendezvény biztosításáért köszönet a Gejzír sörö-
zõ munkatársainak!

A felnõtt csapat nagy része, kiegészülve egy-két
ifjúsági játékossal egy hétvégét – összetartás címén
– a Balatonon, Keszthelyen töltötte.

AA  22001111//22001122..  bbaajjnnookkii  éévv

Az õszi mérkõzéssorozat augusztus 7-én kupa-
meccsel kezdõdött. Már a Magyar Kupa 4. fordu-
lójában van csapatunk - amit tavasszal rendeznek
meg -, miután sorrendben a Spari, a Cák és a
Csákánydoroszló csapatán is túljutott.

A bajnokság sajnos nem indult jól számunkra,
mivel az eddigi négy meccsen csak egy pontot
szereztünk. Ennek oka többek között, hogy példát-
lan sérüléshullám söpört végig csapatunkon, jelen-
leg nyolc! játékos sérült. Ami késik, nem múlik,
reméljük, hogy már a búcsúi mérkõzésen, Söpte
ellen megkezdjük a felzárkózást, bízom benne sok
nézõ ki fog látogatni.

Továbbra is várjuk a focizni vágyó fiatalok jelent-
kezését egyesületünkbe, érdeklõdni személyesen
kedden és pénteken az edzéseken (18.00.), vala-
mint a 06-30-256-2521 telefonszámon lehet. 

A pályavilágítás kiépítése folyamatban van, a kivi-
telezõ Vasi Full-Táv Kft. tájékoztatása alapján még
ebben a hónapban elkészül.

Az egyéb tudnivalókról (mérkõzésekrõl szóló
tudósítás stb.) folyamatosan tájékoztatni fogom
tisztelt szurkolóinkat és minden kedves érdeklõdõt
a www.9789.hu segítségével.

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a
szurkolók támogatását és mindazok munkáját, akik
segítenek abban, hogy a SÉ HONVÉD SE továbbra
is eredményesen szerepeljen. Hajrá Sé!!!

Nagy Róbert 
csapatvezetõ

HHAAJJRRÁÁ  SSÉÉ!!

Séfer SándorSzalai Balázs

Tóth Ferenc

22001122..  ÉÉVVRREE  EEZZ  ÉÉVV  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR  3300--IIGG
IIGGÉÉNNYYEELLHHEETTÕÕ  AA  NNAAGGYYCCSSAALLÁÁDDOOSSOOKK

RRÉÉSSZZÉÉRREE  GGÁÁZZÁÁRRKKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyer-
mek után részesülnek családi pótlékban – ked-
vezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012.
évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011.
szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely,
illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A ked-
vezmény az igénylõlap kitöltésével és a csatolt
utolsó havi gázszámla másolatával igényelhetõ.
Társasházban élõknek nem kell számlát mellékel-
ni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet
a nagycsaládos háztartásban élõk közül annak kell
benyújtani, akinek a nevére a számla szól. Az
igénylõlapot a Kincstár postai úton megküldte az
érintett családoknak, valamint letölthetõ a Kincstár
honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá
beszerezhetõ a megyei igazgatóságoktól és a
gázszolgáltatóktól is. A kedvezménnyel összefüg-
gõ kérdések megválaszolására a Magyar Állam-
kincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-
1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-
9005, 06-20-881-9535) munkatársai ren-
delkezésére állnak.

Magyar Államkincstár
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