
2012. AUGUSZTUS A FALU HÍREI

Önkormányzatunk évek óta sokat tesz a falu tisz-
taságáért. Minden évben tavasszal lomtalanítást
bonyolítunk le. Megszerveztük a fanyesedék elszál-
lítását is.  Az elektromos hulladék leadására is
lehetõséget kínáltunk. Vasgyûjtést is szerveztünk.
A PET-palackokat, és a papírt minden hónap elsõ
keddjén elszállíttatjuk. Falunkban két szelektív hul-
ladékgyûjtõ van, amelyekben a PET-palackokat,
üveget, és a papírt gyûjtjük. A fûnyesedéknek kom-
posztálót állítottunk fel. Ezen kívül az önkor-
mányzattól ingyen elvihetõ zöldzsák, amibe a zöld
hulladékot tehetjük, és csütörtökönként kitéve
ingyen elviszi a kukásautó. A felsorolásomból
láthatják, mindenfajta hulladék elszállítására gon-
doltunk, tehát minden adott ahhoz, hogy szép ren-
dezett legyen a falunk. Sajnos mégsem így van!
Sokan felrúgnak minden szabályt, és öntörvénye-
sen úgy gondolják, nekik mindent szabad. 

Naponta szembesülõk a falu gondjaival, és
látom, mennyien fittyet hánynak más ember
törekvéseire. Szinte minden évben, így az idén is
a hivatal elõtti balkon ládából kiborították a szépen
beültetett virágokat. Még nem emlékszem olyan
esztendõre az elmúlt 18 évben, hogy minden láda
érintetlen maradt volna, vagy kitépték, vagy elvit-
ték a növényeket, – ennyit a szép virágos faluért

mozgalmunkról!  
A nyesedék elszállítását az idén elõször szer-

veztük, ami sikeres is volt, igaz kértük a lakosságot,
hogy jelezzék felénk szándékukat, de talán a tulaj-
donosok felétõl kaptunk visszajelzést, pedig nagy-
ban segítette volna munkánkat, ha tudjuk, pontosan
hány házhoz kell menni. Az elszállítás költségét az
önkormányzat finanszírozta, a tulajdonosoknak
nem került semmibe, csupán egy papír vissza-
küldése lett volna a feladata, de sokan ezt sem tet-
ték meg. Köszönet azoknak, akik idõben jelezték
kérésüket! Szeretném még megemlíteni a szelektív
hulladékgyûjtõk elõtti állapotokat. A konténerekre
ki van írva, mit kell beletenni, de sokan nem olvassák
el a kiírást. Annyi fáradságot sem vesznek, hogy
beledobálják, csak leteszik, és ott hagyják a
szemetüket. Igen, a szemetüket, mert volt ott már
elpusztult kiscica, székek, háztartási hulladékok.
Azok nem oda valók! Kérem, rendeltetésszerûen
használják a gyûjtõket!  A komposztálóba csak
fûnyesedéket tegyenek, de ne mûanyag zsákba,
mert az nem fog lebomlani soha, úgy ahogy a faá-
gak sem és az elhasználódott függöny sem kom-
posztnak való anyag. 

A futballpálya falunk egyik legszebb része.
Kérjük, a faágakat a hátul szalagokkal, táblával

kijelölt helyre vigyék. A terület szintén hátulról, a
futballpályát megkerülve megközelíthetõ. Kérjük,
ne a kosárpálya mellett menjenek be.  A Kinizsi Pál
utcából elszállíttattuk a rothadó fûnyesedéket,
holott ott komposztáló nincs, de ez egyeseket nem
zavar, rendszeresen odahordják fûnyírás után a
nyesedéket, nem az önkormányzat, hanem egy
magánbirtokos földjére. Hadd maradjon szép az a
terület! Ezen a környéken jár az italosdobozos
szemetelõ is, akinek a személye még nem ismert.
Ha találkoznak vele, kérjük, hívják fel a figyelmét a
rendre.

Szeretnék még szólni ismét arról, hogy a
temetõnél kihelyezett konténer a virágoknak ko-
szorúknak van odahelyezve. Kérem, a háztartási
hulladékaikat ne oda hordják! Sorolhatnám az
észrevételeimet több oldalon keresztül, mert
bizony amerre megyek a faluban, mindenhol látom
az emberi kéz munkáját. Sajátjukon nagyon szép
minden, de ami a közösségé, az már nem számít
sok embernek. 

Kérek mindenkit, tegyünk meg mindent azért,
hogy egy szép rendezett tiszta faluval büszkélked-
hessünk. Hálás vagyok azoknak, és õk vannak
többségben, akik magukénak érzik Sét, és a felvirá-
goztatásáért dolgoznak. 

Köszönöm szépen a segítségüket!

Viszkedné Gyürüs Mária
alpolgármester

TTiisszzttaa  ffaalluu

A jogszabályi változások miatt sokat válto-
zott az élet az elmúlt egy évben. Sé is a vál-
tozások tükrében folytatta tárgyalásait, és a falu
érdekeit, jövõjét nézve igyekezett a legjobb
döntéseket meghozni. 2012. január 1. napjá-
val, Perenye községgel létrehoztuk a körjegy-
zõséget. A 2013-ban életbe lépõ szabályozás-
nak ez a körjegyzõség azonban csak részben
felel meg, hisz két település ékelõdik be a
határai közé. Márciusban Sé, Perenye, Bucsu
és Narda képviselõ-testülete kinyilvánította
azon szándékát, hogy közös hivatalt kívánnak
létrehozni. Az új „négyes felállás“ az új jog-
szabályi feltételeknek megfelel.

Június 20-án közös képviselõ-testületi
ülésen döntöttek a szerzõdõ önkormányzatok
a Sé és Perenye községek által létrehozott
Körjegyzõség kibõvítésérõl.

A közös hivatal elnevezése 2013. január 1-
jétõl Sé Községi Közös Önkormányzati Hivatal
lesz.

A törvény lehetõséget ad állandó jelleggel
mûködõ kirendeltség létrehozására, mely sze-
rint jelenleg is mûködik a perenyei ügyfélfo-
gadási kirendeltség. A másik két település az

elõzetes egyeztetések során jelezte, hogy
korábbi gyakorlatuk szerint kérik az ügyfélfo-
gadás biztosítását településeiken.

Falvaink között a közös gondolkodás,
egymás segítése már most tapasztalható, kap-
csolatrendszerünk erõsödik, pozitív folyamat
indult el.

A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX törvény rendelkezése alapján az önkor-
mányzat kötelessége és joga a közmûves ivó-

vízellátással, valamint szennyvízelvezetéssel és
tisztítással kapcsolatos víziközmû-szolgáltatási
feladatok elvégzésérõl gondoskodni. A felada-
tot továbbiakban is a Vasivíz Zrt. látja el az
aktualizált szerzõdés alapján. 

A séi hivatali épület állagának megóvása
miatt idõszerûvé vált az épület külsõ homlok-
zatának újra vakolása, falazatának színezése,
valamint a tetõzet cseréje. A tetõfedési mun-
kálatok augusztus második felében kezdõdnek.
Megjavíttatjuk a lépcsõt, akadálymentesítés

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk

(Folytatás a 2. oldalon)



„Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak
tekintem. Magyarországnak hû állampolgára
leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tisz-
teletben tartom és megtartom. Hazámat erõm-
höz mérten megvédem, képességeimnek meg-
felelõen szolgálom.“ Így hangzik az állampolgár-
sági eskütétel szövege.

Júniusban két alkalommal is sort került a foga-

dalomtételre az önkormányzat hivatali helyisé-
gében. Június 1-jén a Vajdaságból, Szabadkáról
származó Gyulai József és felesége, Gyulai
Hajnalka tették le az esküt. „Remélem, egyszer
magyar állampolgár leszek“ – írta Hajnalka élet-
rajzában. Ez az álma itt Sében valósult meg.

Június 6-án az erdélyi Zilahról érkezõ Bóné
András és Bóné Erika tettek fogadalmat a pol-

gármester elõtt, miután a Magyarország elnöke
honosította õket.

Fotó: Kelemen Jánosné
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TTAANNSSZZEERRSSEEGGÉÉLLYY
Értesítjük a lakosságot, hogy Sé község Önkormányzata ez évben is tanszersegélyt állapított

meg a községben bejelentett lakóhellyel rendelkezõ általános, közép illetve felsõfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók  részére, a szülõk iskolakezdési anyagi 

terheinek enyhítésére. A tanszersegély összege:
– általános iskolások részére: 4.000.-Ft
– középfokú oktatási intézmény tanulói részére: 5.000.-Ft
– felsõfokú oktatásban résztvevõk: 6.000.-Ft

A tanszersegély 3 havi nettó átlagjövedelem igazolása ellenében adható. Az egy fõre jutó
jövedelem határaként az Önkormányzat 10/2004.(VII.13.) számú Rendelete 
a nyugdíjminimum háromszorosát jelölte meg,  mely jelenleg  85.500.-Ft.

A jogosultság vizsgálatához  kérjük szíveskedjék az újsághoz mellékelt nyomtatványt 
kitölteni és a jövedelemigazolásokkal együtt a segély átvételekor magával hozni.

A 18. életévét betöltött tanulók esetében kérjük az iskolalátogatási igazolásokat is 
benyújtani. (Amennyiben ennek beszerzése akadályba ütközik, anyagi és büntetõjogi

felelõssége tudatában tett nyilatkozatával pótolhatja.)
A segély átvehetõ a körjegyzõség hivatalában:

2012. augusztus  28-29-30 között 9-tõl 15.30-ig,
Amennyiben a fenti idõpontban nem tudja átvenni a tanszersegélyt, az átvétel idõpontjáról

az 540-535-ös telefonszámon kérhet felvilágosítást.

Wiktoráné Németh Klára
címzetes fõjegyzõ

MMiitt  jjeelleenntt
nneekkeemm  eezz  aa

nnyyeellvv  
„Mit jelent nekem a csontom, a zsigereim, az

idegpályáim, a vérem, az agyam
Csak annyit: vagyok. És a legtöbbet: vagyok.
A magától értetõdõ, a mindennapi csodát.
A természetes varázslatot, amit másod-
percenként átélek, és alig gondolok rá.

Hiszen nyilvánvaló.
Ugyanez a viszonyom anyanyelvemmel is.

Magyarul beszélek, és ez csak annyit jelent:
magyarul vagyok.

Magyarul beszélek, és ez jelenti számomra a
szellemi lét egyetlen lehetséges formáját.

Mert véletlen és esetleges, hogy éppen ebben a
hazában születtem, hogy magyarul nyílt meg

elõttem a világ…
Már életfogytig ezen a nyelven kéklik fölöttem az

április, lobog a nyári dél, ezen a nyelven ég
bronzzal az õsz, szikrázik a tél gyémántja.
Ezen a nyelven beszélek az alkonyattal…
Legigazibb társam: általa lesz testté az ige,

verssé a gondolat és a vágy.
Ezen a nyelven hívom a szerelmet. 
Ezen a nyelven szólítom a halált. 

Ezen a nyelven hallgat majd felettem a csönd.“

Makay Ida

készül. A kõmûves munkákat a közfoglalkoz-
tatás keretében oldjuk meg.

A Rajki utca és a Szabadság utca keresz-
tezõdése neuralgikus pont. Egyeztettünk a
Közútkezelõ és az E.ON képviselõivel, terve-
zõt bíztunk meg a kicsatlakozás megtervezé-

sével. A tervek augusztus végére készülnek el.
Az év végére biztonságos kicsatlakozás épül. 

A hónap elején a Szünöse utcában 3 lám-
patestet szereltettünk fel. 

Az Arany-patak hídját javíttattuk, hiányzó
korlátját pótoltuk, zöld színre festettük.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályá-
zati lehetõségeket. EgészSÉget Sé községnek
címmel pályázatot nyújtottunk be. Sikeres pá-
lyázat esetén egész évben több egészség-

neveléssel kapcsolatos rendezvényt tudunk
szervezni.

Kérelem érkezett az önkormányzathoz a
rendõrségi körzeti megbízottól. A szolgálati
gépjármû fenntartásához kértek hozzájárulást.
Nyár elejétõl Toronyban két rendõr teljesít
szolgálatot.

Sörös István
polgármester

Fotó: Szakály László

Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról)

ÁÁllllaammppoollggáárrssáággii  eesskküü



MMiikkoorr  iilllleeggáálliiss  aa  hhuullllaaddéékk  ééggeettééssee??

Jogszabály szerint tilos a légszennyezés, a le-
vegõ – lakosságot zavaró – bûzzel való terhelése
és a levegõ olyan mértékû terhelése, amely
légszennyezést okoz. E fogalomkörbe tartozik:

– a hulladék nyílt téri égetése,
– a hulladékok nem megfelelõ berende-

zésben történõ égetése,
– nyílt téren a hulladék bármilyen okból

történõ kigyulladása,
– a lábon álló növényzet, tarló és

növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék nyílt téri égetése. 

Kivétel a háztartásban keletkezõ papírhulladék
és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen fahul-
ladék háztartási berendezésben történõ égetése,
valamint nyílt téren az elemi kár által elõidézett
gyulladás. 

AA  lleeggggyyaakkrraabbbbaann  eellééggeetteetttt  aannyyaaggookk::

– mûanyag italcsomagolás és egyéb
mûanyaghulladék

– textilipari hulladék
– import bálás használt ruha
– mûgyantát, mûanyagot, festéket tar-

talmazó farostlemez, rétegelt lemez,
bútor és nyílászáró

– gumiabroncs
– kábelek
– kerti hulladékok
– papír hulladékok

MMiillyyeenn  kkáárrooss  ééggéésstteerrmméékkeekk  sszzaabbaadduullnnaakk  ffeell??

A háztartásokban a hulladékok égetése során
általában keletkezik szén-monoxid, széndioxid,
hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, illetve szá-
mos egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltõ
szerves anyag. Ezek egy része az égés során
keletkezõ porral leülepszik a talajra, a növényre,
és a tápláléklánc révén bejut a szervezetbe. 
A PVC égetése során (mûanyag flakonok, ház-
tartási, gyógyszerészeti, kozmetikai termékek,
gyerekjátékok, stb.) szén-monoxid, vinil-klorid,
dioxinok, klórozott furánok és sósav gáz kép-
zõdésével kell számolnunk. A fehérített papír
(pizzás dobozok, mélyhûtött ételek dobozai)
égetésekor halogénezett szénhidrogének jutnak
a légkörbe, míg a papír és karton égetéskor a
feliratok toxikus fém tartalma szennyezi a
környezeti levegõt. A régi farostlemez hulla-
dékok elégetése során arzén és króm jut a leve-
gõbe.

AAzz  iilllleeggáálliiss  hhuullllaaddéékkééggeettééss  eeggéésszzssééggüüggyyii  
kkoocckkáázzaattaaii  

A káros égéstermékek típusaitól függõen
egészségkárosító hatások alakulhatnak ki,
melyek különbözõ formában jelennek meg. 

A szénmonoxid mérgezés tünetei a fejfájás,
hányás, súlyos esetekben eszméletvesztés és ha-

lál, bár a rövid ideig tartó kitettség hatása vissza-
fordítható. Az idült hatások tünetei: fejfájás,
szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalom, ideg-
rendszeri tünetek. A szívinfarktus gyakorisága
megnõ. A halálos szén-monoxid mennyiség függ
a kortól és az általános egészségi állapottól. 

A szálló por koncentráció rövid távú emel-
kedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és
nehézlégzést válthat ki. A tüdõben felszívódva
gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek követ-
keztében növekszik a vér alvadékonysága, vér-
rögösödés léphet fel. Növekszik az asztma és a
krónikus légcsõhurut fellángolások miatti orvos-
hoz fordulás, illetve a szív-érrendszeri megbete-
gedések száma. 

Más mérgek a tüdõt károsítják és a krónikus
hörghurut kialakulásában játszanak szerepet. 

A magas koncentrációjú kén-dioxid belégzése
esetén a légutak görcsös állapota alakul ki. 
Az asztmában szenvedõk hevesebben reagál-
nak, mint az egészséges emberek. Izgatja a
légzõ rendszert, hörgõ összehúzódást, krónikus
hörghurutot és csökkent légzésfunkciót okoz. 

Egyes mérgek más hatást váltanak ki rövid és
hosszú távon. Felléphet a szem, az orr és a torok
irritációja. Komolyabb esetekben fejfájás, koor-
dinációs zavarok és hányinger jelentkezik.
Hosszútávon az illó szerves anyagok – melyek
egyúttal feltételezhetõen rákkeltõ anyagok is –
károsíthatják a májat, a vesét és a központi ideg-
rendszert.  A policiklikus aromás szénhidro-
gének (PAH) egy része bizonyított rákkeltõ, az
öröklõdésért felelõs anyagot megváltoztató és
fejlõdési rendellenességet okozó. A transzfor-
mátorokból származó hulladék bõr és szem
elváltozásokat, mentsruációs zavarokat, csökke-
nõ immunreakciókat, valamint májkárosodást
okoz, terhes nõk esetén pedig a születendõ
gyermeknél fejlõdési rendellenességeket, külö-
nösen idegrendszeri károsodásokat. Akrolein
vagy akrilaldehid rendkívül irritáló gáz, súlyos

szemkárosító, tüdõvizenyõhöz vezet. Dioxinok
a legveszélyesebb vegyületcsoport, mivel nem
bomlanak le a környezetben és felhalmozódnak
az emberi szervezetben. Rákkeltõk, károsítják az
emberi immunrendszert. A fémek közül az
arzén, króm (Cr(VI) és több nikkel vegyület is a
súlyosan mérgezõ.

AAzz  iilllleeggáálliiss  hhuullllaaddéékkééggeettééss  kköörrnnyyeezzeett
eeggéésszzssééggüüggyyii  kkoocckkáázzaattaaii

A hulladék égetésekor egyrészt számolhatunk
az anyagi összetételbõl eredõ káros anyag kibo-
csátással, másrészt azonban figyelembe kell ven-
ni a relatíve alacsony égetési hõmérsékletnél
keletkezõ, illetve felszabaduló káros mellékter-
mékek jelenlétét is. 

Egy átlagos kerti tûz, melyben vegyesen
égetünk avart, fûnyesedéket és gallyakat, hatal-
mas légszennyezést okoz. Általában a kerti hul-
ladékkal a mérgezõ vegyszermaradvány is elég,
s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe mûanyag
és egyéb háztartási szemét is keveredik.

Egy átlagos kerti tûz is hatalmas légszennye-
zést okoz. 

A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII.
törvény lehetõséget ad az önkormányzatoknak,
hogy szabályozzák az avarégetést. Amennyiben
egy településen az önkormányzat nem alkot ren-
deletet az avarégetésrõl, alapértelmezésben a
tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet,
az abban elõírtakat be kell tartani.

Megoldás lehet a komposztálás, hiszen vala-
mennyi kerti hulladék és avar komposztálható. 
A komposztálás során elkerüljük a hatalmas
légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi
trágyához jutunk

Kérem, hogy tevékenységeik során vegyék
figyelembe a fent részletezetteket.

Dr. Stánitz Éva
megyei tisztifõorvos

Takácsné Dankovics Brigitta
közegészségügyi felügyelõ
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HHuullllaaddéékkééggeettééss

ÚÚjj  áállllaattoorrvvooss  vvaann  tteelleeppüüllééssüünnkköönn!!
TTiisszztteelltt  ssééii  áállllaattttaarrttóókk!!

AA  VVaass  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  ÁÁllllaatteeggéésszzssééggüüggyyii  IIggaazzggaattóóssáággaa  eennggeemm  bbíízzootttt  mmeegg  tteelleeppüüllééssüükköönn  aa
jjooggoossuulltt  áállllaattoorrvvoossii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáávvaall..  4400  éévvee  vvaaggyyookk  aa  ppáállyyáánn,,  eebbbbõõll  2200  éévveett  GGyyõõrr--SSoopprroonn

mmeeggyyéébbeenn  ttööllttöötttteemm,,  2200  éévvee  ppeeddiigg  SSzzoommbbaatthheellyyeenn  ééss  aa  kköörrnnyyeezzõõ  ffaallvvaakkbbaann  pprraakkttiizzáállookk..  AA  lleennttii
eelléérrhheettõõssééggeekkeenn  bbáárrmmiillyyeenn  áállllaatteeggéésszzssééggüüggyyii  kkéérrddééssbbeenn  áállllookk  sszzíívveess  rreennddeellkkeezzééssüükkrree..

AAzz  eebbeekk  vveesszzeettttsséégg  eelllleennii  oollttáássáátt  ookkttóóbbeerr  eelleejjéénn  tteerrvveezzeemm,,  //kkéérreemm  ffiiggyyeelljjéékk  aa  hhiirrddeettõõttáábblláákkaatt  ééss  aa
hhoonnllaappoott  //tteerrmméésszzeetteesseenn  aazz  éévv  kköözzbbeenn  lleejjáárróó  vveesszzeettttsséégg,,  vvaaggyy  eeggyyéébb  oollttáássookkaatt  iiss  eellõõzzeetteess

eeggyyeezztteettééss  aallaappjjáánn  aa  hháázznnááll  iiss  bbeeaaddoomm..  
TTeekkiinntteetttteell  aarrrraa,,  hhooggyy  OOllaaddbbaann  llaakkoomm,,  kküüllöönn  kkiisszzáálllláássii  ddííjjaatt  nneemm  sszzáámmoollookk  ffeell..

BBíízzvvaa  aa  ssiikkeerreess  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssbbeenn  ttiisszztteelleetttteell  üüddvvöözzllii  ÖÖnnöökkeett::

DDrr..  SSáánnddoorr  CCssaabbaa  áállllaattoorrvvooss
99770000  SSzzoommbbaatthheellyy,,  AArraannyyppaattaakk  uu..6644..

MMoobbiill::  ++3366  //  3300  //  99556666--555511
ee--mmaaiill::  ssaannddoorr..ccssaabbaa@@cchheelllloo..hhuu  



4 2012. AUGUSZTUS

Dénes László és családja Belo Horizonte-ból
(gyönyörû horizont) érkezett unokatestvé-
réhez, Kutai Zoltánhoz és családjához Sébe. 
A látogatás egy három hetes nyaralás állomása
volt. László szerette volna megmutatni család-
jának, honnan indult el édesapja 1956-ban a
távoli Brazíliába.

Bár negyedik napja voltak Európában, még
az idõzónát nem sikerült megszokniuk, ezért
délután három körül érkeztek hozzánk ebédre.
A magyar konyha, a helyi borok és a pálinka
elnyerte tetszésüket.

Ebéd után elõkerültek a fényképek. Az emlé-

kezés mindenkire nagy hatást gyakorolt. Volt
sírás és nevetés, csakúgy peregtek az órák.
Még egy rövid séta fért bele a napba. A ker-
tünkbõl indultunk, és egy kört tettünk meg a
templomig. Tõlük tudtuk meg, hogy falunk
neve portugálul katedrálist jelent. 

Akadtak közben nyelvi nehézségek, de így is
sokat adtunk egymásnak. Õk egy kis magyarsá-
got, meg történelmet kaptak, mi rajtuk keresz-
tül tapasztaltuk meg, milyen fontos az életben
a család, a szeretet és a sok-sok apró öröm.

Írta és fényképezte: Kutai Zoltán

BBrraazzíílliiáábbóóll  SSéébbee

Nyár derekán kezdõdött az aratás. A szomszé-
dok ilyenkor összefogtak és kalákában arattak. Kézi
aratás volt, abban az idõben még nem volt kom-
bájn. A férfiak kaszáltak, az asszonyok markot
szedtek, kévét kötöttek. A mi feladatunk étel- és
italhordás volt. Gépi munka csak a cséplés (masi-
nálás) volt. A TSZ-nek volt cséplõgépe, onnan
lehetett igényelni a masináló gépet. Itt is a szom-
szédok összefogtak, és közösen egy helyen végez-
ték el a masinálást. Általában ott végezték, ahol a
legnagyobb hely volt, meg ahol foglalkoztak tehén-
tartással, mert nekik szükségük volt a szalmára.

Egy régi vaskerekes körmös traktor hajtotta a
cséplõgépet, valamint a kapcsolódó elevátort. Ma
ilyen gépeket csak a múzeumban lehet látni. Pontos
munkamegosztás volt. A gépkezelõ kezelte a trak-
tort, és figyelte, hogy minden rendben mûködik-e.
Egy ember szórta fel az cséplõgép tetejére az
etetõnek a kévéket. A cséplõgép tetején volt az
etetõ garat, melybe egy ember eregette bele a
szétvágott kévéket. A kévéket az etetõ ember mel-
lett egy asszony vágta el és adta kézre. Itt nagyon

kellett vigyázni, hogy bele ne essenek a garatba,
mert abból súlyos baleset lehet. A cséplõgép másik
oldalán volt a gabona zsákokba eresztése, má-
zsálása és elszállítása. Ez volt az egyik legnehezebb
munka, mert ezeket a 70-80 kg-os gabonával telt
zsákokat kellett vállon szállítani, fel a padlásra. 
Az elevátor szállította a szalmát fel a kazal tetejére,
ahol két kazlazó ember villával rakta el a szalmát.
Ez nagy szakértelmet igényelt, mert ügyelni kellett
arra, hogy a kazal tömött legyen, ne boruljon szét,
és ne ázzon be. Nekünk, gyerekeknek a törektiprás
jutott. Ez egy elég kellemetlen feladat volt, hisz egy
szál glott nadrágban kellett a csípõs, szúrós töreket
mezítláb taposni. Alig vártuk, hogy végre este
legyen, és ki tudjunk a törekbõl mosakodni. Sajnos
akkor még nem volt fürdõszoba, lavórban és
fateknõben volt a fürdés.

Katona Károly

(A szerzõ családja valamikor Sében élt. A nagy-
papa volt sokáig a séi tûzoltóparancsnok.)

GGyyeerrmmeekkkkoorrii  ééllmméénnyyeeiimm

AA  SSéé  LLiisssszzaabboonn  lleeggrrééggeebbbbii  tteemmpplloommaa..
AA  SSéé  KKaatteeddrráálliiss  ééss  eerrõõdd  ééppííttééssee  aa  XXIIII..
sszzáázzaaddbbaann  ffeejjeezzõõddöötttt  bbee,,  eezzzzeell  iiss

mmeeggöörröökkííttvvee  LLiisssszzaabboonn  vviisssszzaaffooggllaalláássáátt  aa
mmóórrookkttóóll..  AAzz  ééppüülleett  eelleeggáánnss,,  ddee  vviisssszzaaffoo--
ggootttt  rroommáánn  ssttíílluussbbaann  ééppüülltt..  AA  kkeerreennggõõbbeenn

sszzáámmttaallaann  ssíírr  ééss  kkiinnccsseekk  ttaalláállhhaattóókk..
SSzzeemmbbeenn  aa  SSéévveell  ttaalláállhhaattóó  aa  SSaannttoo  AAnnttoonniioo
tteemmpplloommaa,,  aammeellyy  eeggyy  lleeggeennddaa  sszzeerriinntt  aazzoonn

aa  hheellyyeenn  áállll,,  aahhooll  aa  vváárroossvvééddõõ  sszzeenntt
sszzüülleetteetttt..
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Ismét falunap Kiskorpádon. Mint minden
évben, most is indított az önkormányzat buszt a
falu lakói számára, hogy egy kellemes napot
tölthessenek el a testvérfaluban, Somogyban. 
A klub tagjai közül négyen utaztak, volt, aki most
elõször járt Kiskorpádon. 

A meleg, barátságos fogadtatás, és a sok-sok
finom étel és ital után minden korosztály meg-
találta a neki való kikapcsolódást. A sok-sok színes
program és mûsorszám olyan változatos volt,
hogy egy percig sem lehetett unatkozni. Rengeteg
embert megmozgattak a faluban.

Délután Csocseszt láthatták-hallhatták, Somló
Tamás is fellépett nagy-nagy sikerrel, de a mieink
kedvence a falubeliek által elõadott operett sláger-
mix volt. A vendégszeretettõl és a sok-sok ked-
vességtõl eltelve jöttek haza. Mi is így kell, hogy
fogadjuk õket, amikor viszonozzák majd a láto-
gatást a falunapunkon. Köszönjük Kiskorpád!

2012. június 9-én a Mosoly Klub tagjaival ismét
kirándultunk. Úti célunknak Badacsonyt és Keszt-
helyt jelöltük ki. Kényelmes, nagy busszal utaz-

tunk, népes társasággal: családtagok, munkatár-
sak, barátok tartottak velünk. 

Sümegen volt az elsõ megálló, a csapat egy
része felsétált a szerpentinen a várba, többen
pedig az állatokat néztük meg. Lóistálló szebbnél
szebb lovakkal, pónik, kecskék, csavart szarvú
birkák és szamarak, csacsik is laknak a vár tövében,
az elkerített állatfarmon.

Badacsonyban fakultatív volt a program, a
Kisfaludy házat és más pincéket látogathattunk
meg.  A pavilonsoron ehettünk halat, sült kol-
bászt, ki mit kívánt, sokféle bort kóstolhattunk,
többek között kéknyelût, lévén a Kéknyelû
Virágzásának Ünnepe ezen a hét végén zajlott
Badacsonyban.  A férfiak szebbnél szebb moto-
rokban gyönyörködhettek, tulajdonosaik között
ismerõs szombathelyi is akadt. Elmondásuk
szerint úton voltak az alsóõrsi motoros talál-
kozóra. A parton izgalmas játékra bukkantunk:
néhányszáz forintért „lovagolni“ lehetett kisebb-
nagyobb plüssállaton: zebrán, tevén, szamáron,
lovon. Természetesen a gyerekek rögtön ki is

próbálták némelyiket. Falunapon, búcsúban
elõbb-utóbb valószínû találkozni fogunk majd
ezzel az újdonsággal.

Délután Keszthelyen sétáltunk. A Kastély-
parkban már mindannyian voltunk, valószínû
többször is, de olyan szépséges, hogy nem lehet
megunni. A belváros, a sétálóutca pedig mindig
megújul. Jómagam talán egy éve jártam ott, de
azóta is folyamatosan szépül és fejlõdik a város. 

Sok kis apró „múzeum“ is színesíti a látványt.
Például a Horror Múzeum, ahol középkori
kínzóeszközök és kivégzési módok elevenednek
meg életszerûen viaszbábuk segítségével. Báthory
Erzsébet a vérrel teli kádban fürdõzve annyira
elevennek tûnik, hogy a látogató szinte azt várja,
mikor szólal meg.

A kedvencem a Retro Múzeum, ahol gyerekko-
runk jellegzetes játékai, tárgyai köszöntek vissza:
lendkerekes mentõautó, vijjogós-világítós gép-
pisztoly, favonat, stb. 

A jó idõ egész nap kitartott mellettünk, a
Szombathelyrõl kapott telefonos hírek viszont
egész napos esõrõl szóltak. Estefelé, mire a
mólóhoz ért a csapat, kicsit ott is eleredt, így egy
rövid séta után hazafelé indultunk. A másfél órás
út során még elfogyott a pogácsa és a sütemények,
már ami az ide vezetõ útról megmaradt.

Ismét kikapcsolódhattunk, és együtt lehettünk
egy egész napot, amiért köszönet a polgármester
úrnak, a jegyzõ asszonynak és az önkormányzat
képviselõinek.

Bolla Norbertné
Fotó: Kovács Károlyné

AA  MMoossoollyy  KKlluubb  kkiirruuccccaanntt......

„Üdvözöllek! Könyvtároló vagyok, és azért
állok itt, hogy könyveket fogadjak be és aján-
dékozzak az erre járóknak.

Ha van otthon feleslegessé vált könyved, folyói-
ratod, hozd el bátran, és helyezd el a polcaimon.
Válogathatsz kedvedre az itt található kiadvá-
nyokból! Ha valamelyik megtetszik, haza is
viheted!

Jó olvasást kívánok!“ Ezeket a sorokat olvas-
hatják a Faluházba betérõk egy fehér könyvespol-
con.

Az ötlet a budapesti Wekerlei Kultúrház és
Könyvtártól származik. Tégy egy könyvet, végy
egy könyvet az elnevezése a kezdeményezé-
süknek, amelynek keretében egy fából készült
könyvszekrényt helyeztek ki intézményükben. 

A kezdeményezés sajátossága, hogy mindenki
számára könnyen és ingyen elérhetõ olvasási
lehetõségrõl van szó. A tároló használata sem-
minemû kötelezettséggel nem jár. 

Nyugat-Európában már ismert és népszerû
kezdeményezésrõl van szó, Angliában például
telefonfülkéket rendeztek be könyvespolccal.

A séi könyvespolc Falvay Cseperke ajándéka.
Pár hét leforgása alatt sok könyv cserélt már
gazdát. Egy gyûjtõ itt találta meg például Jókai
Mór egyik regényének elsõ kiadását.

Várjuk a könyveket. A következõ polc a séi
postán lehet a használaton kívüli telefon-
fülkében. 

-ST-

VViiggyyééll  mmaaggaaddddaall!!

AAnnyyaakköönnyyvvii
hhíírreekk

SSzzüülleettééss::
SScchhaattzzll  DDóórraa,,  MMoollnnáárr  LLuuccaa
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El Camino = „Az Út“. Az Út, amelyen évszáza-
dok óta milliók zarándokoltak végig, hogy elviselve
a fáradtságot, fájdalmat, lelkük terhétõl megszaba-
dulva, saját útjukat megtalálva érkezzenek meg a
szent apostol városába, Santiago de Compostelába.

2006. június 1-én indultunk el a nagy útra, s 27
napos gyaloglás után léphettünk be az apostol sírja
fölé emelt hatalmas katedrálisba. A séi Demizson
Klub meghívásának köszönhetõen újra felidézhet-
tem, átélhettem az élményekben gazdag, közel 800
km-es utat, amelyrõl nehéz röviden mesélni, írni sem
könnyû, ennek ellenére megkísérlek egy szûkebbre
szabott összefoglalót készíteni. Idõsebb Jakab apos-
tol a legenda szerint missziós útján eljutott Hispánia
legnyugatibb részére, Galíciába is. Visszatérve Jeru-
zsálembe, Kr. u. 42-ben Heródes Agrippa lefejez-
tette. Tanítványai holttestét egy bárkába helyezték,
melyet a szelek Hispánia óceáni partjaira repítettek,
ahol örök nyugalomra helyezték. A feledésbe merült
sírt a 9. század elején fedezték fel újra, fölé kis szen-
tély, majd hamarosan nagy templom épült. Az ide
vezetõ út – Jeruzsálem és Róma mellett – a keresz-
ténység harmadik fõ zarándokútja lett. S bár az út
eredendõen keresztény, megtételére bárki vállalkoz-
hat. A régi korok embere gyalogosan, szamár- vagy
lóháton indult útnak, napjainkban a gyalogos zarán-
dokok mellett kerékpárosokkal is találkozunk. 

Június 1-én este szállt le fapados járatunk Párizs-
ban, ahonnan vonattal indultunk tovább a dél-fran-
ciaországi Saint-Jean-Pied-de-Port-ba, zarándoku-
tunk kiinduló állomására. Franciaország négy jelen-
tõs Szent Jakab-útvonala a Pireneusok két hágóján
vezet át Spanyolországba. Mi az Ibaneta-hágón
keltünk át, amely már az ókorban is jelentõs útvonal
volt. Régi túrázók lévén, szívünknek, lelkünknek
kedves volt ez a gyönyörû táj. Lefelé gyorsan fogyott
az út lábunk alatt, fáradtságot alig éreztünk, így aztán
Roncesvallesben nem álltunk meg. A tervezett 27
km helyett aznap 52 km-t gyalogoltunk.

Szállások az út során szinte minden településen
várják a zarándokokat. Vannak egyházi szállások,
ezek általában ingyenesek, illetve adomány fejében
vehetõk igénybe. Vannak állami és magánszemélyek
által üzemeltetett szállások. Mindhárom fajta elér-
hetõ áron állt rendelkezésünkre. Néhány nap után
már kialakult a zarándoklét egyfajta rutinja. Indulni
mindig hajnalban volt célszerû. Aludni nem is na-
gyon lehetett tovább, ugyanis a 10-100 személyes
szállásokon menthetetlenül felébredtünk a készülõ-
dés, csomagolás apró zajaira. Naponta átlag 20-30
km-t haladtunk, kivétel volt két alkalommal az 50
km feletti táv. A délutáni pihenés után megtekintet-
tük a környék nevezetességeit, esténként pedig
remek, három fogásos zarándokmenüt ettünk elfo-
gadható – 7-8 eurós – áron. Ez az út nem a helyiek
meggazdagodását szolgálja. Õk miközben élik min-
dennapjaikat, hihetetlen szeretettel és tisztelettel
fogadják és segítik az utat járó zarándokokat, ahogy
ezt tették õseik is. Buen camino! Jó utat! – hangzik
el naponta számtalanszor a lakosok és a zarándok-
társak ajkáról. S itt mindenki mosolyog! De jó ennyi
mosolygós embert látni! A zarándok megy az úton
magányosan, vagy társakkal, befelé fordulva, medi-
tálva, vagy vidáman, hangosan beszélgetve, netán

dalolva. Itt egyformák vagyunk mind. Nem tudjuk ki
gazdag, ki szegény, ki mivel foglalkozik civil életé-
ben. Itt csupán egyszerû, alázatos zarándokok va-
gyunk a világ minden részérõl. Európai, amerikai,
indián, japán, ausztrál és még sorolhatnám. Mindig
figyelünk egymásra, ki szorul segítségre, bátorítás-
ra. Beszélgetünk – nyelvtudásunktól függõen – a
világ dolgairól. Nagyszerû lenne, ha az egész világ
így mûködne, mint ez az út!

Eleinte lassan fogynak a kilométerek. Az utat
aranyló búzatáblák, harsogó zöld borsóföldek,
öklömnyi kaviccsal fedett szõlõtáblák szegélyezik.
Otthoni hangulatot varázsolnak körénk a tarka
mezei virágok, pipacs, búzavirág, margaréta. Hol
biztatóan, hol reménytelenül kanyarog elõttünk
fehér vagy vörös szalagként az út, követve nyugat
felé a napot. Hol nagy, hol apró kövek borítják, szinte

mindegy, mert a vándor vízhólyagoktól sajgó lába
mindent megérez. Elvarázsolnak a magas hegyek,
szelíden hullámzó dombok, kicsit fárasztanak a
végeláthatatlan síkságok. A táj elevenen lüktet
körülöttünk. Benne élünk, érezzük szívdobbanását.
Egy-egy pillanatba sûrûsödik a múlt, évszázadok
viharai, csodák és misztikus legendák. E vidéket ural-
ta római, frank, nyugati gót, kelta, mór. Küzdött érte
baszk, galíciai, a spanyol korona. S a Pireneusok
lábától Composteláig tartó út megõrizte az ereklyék
kultúráját, az õsi mûvészet emlékeit. Csendes kis fal-
vak, nagyvárosok köszönhetik létüket a zarándokút-
nak. Gyönyörködtünk a középkori hangulatot
árasztó régi épületekben, szûk utcácskákban, áhi-
tattal léptünk be a templomokba, hatalmas kated-
rálisokba. A templomok mindig erõt sugároznak,
lelki békét adnak. Volt, ahol magányosan imádkoz-
tunk, miközben körülölelt a puha csend, volt, ahol
halk gregorián dallamok suhantak a boltívek alatt,
meglobogtatva a sok-sok gyertya apró lángját. De
emlékezetesek maradnak a sokszínû zarándoktár-
sasággal, a helyiekkel közös istentiszteletek is. 

S merre vitt utunk? Amerre a sárga nyilak és
kagylók vezettek minket. Igazából térképre sem volt
szükségünk, mert ezek az útjelzések határozottan
és megbízhatóan irányították lépteinket. Látnivaló
pedig bõven akadt, csak néhányat sorolok fel. Elsõ
jelentõs állomásunk Pamplona volt. Bejártuk óvá-
rosát, meglátogattuk templomait, végigsétáltunk a
bikafuttatásokról híres utcáján. Hosszú, fárasztó
gyaloglás után érkeztünk meg Logronoba. A közel-
ben zajlott 844. május 13-án az a legendás csata,
amikor Szent Jakab fehér lovon jelent meg, hogy
gyõzelemre segítse a keresztény sereget. Ezért kap-
ta a „Matamoros“, „mórölõ“ nevet. Következõ
jelentõsebb állomásunk Santo Domingo de la

Calzada, útépítõ Szent Domonkos (1019-1109)
városa volt. Szent Domonkos élete folyamán szá-
mos hidat, utat, zarándokszállást és kórházat épített
a zarándokok segítésére. A róla elnevezett kated-
rálist még életében felszentelték. A templom alatti
kriptában nyugszik Szent Domonkos. A templom-
ban pedig a mai napig egy fülkében élõ fehér kakast
és tyúkot tartanak, egy régi legenda emlékére.

Galícia tartományba érkezve ismét hegyek
tornyosultak elõttünk. 1300 m magasan ködbe
veszett O Cebreiro, érdekes kerek kõházaival,
egyszerû, kõbõl emelt templomával, melyhez egy
legenda szerint az Oltáriszentség csodája fûzõdik. 

Leereszkedve a völgybe aztán ismét napsütés
melengette a tájat. Egyre gyorsabban fogyott az út.
Tricastela, Sarria, Portomarín, Palas de Rei, Melide,
végül utolsó szállásunk a szent városa elõtt, Sta
Irene. Ahogy közeledett a cél, mi egyre csendeseb-
bek lettünk. Milyen lesz a megérkezés? Furcsa ki-
mondani, de szomorúak voltunk. Egyre inkább érez-
tük, hogy nem a cél a fontos, hanem maga az út, az
úton levés a lényeges. Este mindenki korán nyugovó-
ra tért. Az én lábam napok óta egyre jobban fájt, a
magammal hozott fájdalomcsillapító és izomlazító
krémekkel, vizes borogatással próbáltam enyhíteni a
fájdalmat. Nehéz volt elaludni, éjjel rémálmok gyö-
törtek: nem tudok menni! Az nem lehet, hogy ezt
az utolsó szakaszt, ezt a húsz kilométert nem fogom
bírni!!

2006. június 29. – zarándokutunk 27. napja.
Hajnalban, koromsötétben vágtunk neki az utolsó
szakasznak. Az úton egyre több zarándok haladt.
Fél tizenegykor feltûnt a régen várt tábla: Monte del
Gozo, az Öröm hegye. Letekintve láttuk volna Szent
Jakab városát, ha nem takarták volna felhõk és köd.
De elképzeltük. S hamarosan már utcáin haladva,
zarándokok egyre sûrûbb tömegében sodródva
kerültünk egyre közelebb híres katedrálisához.
Megilletõdve léptünk át kapuján. A hatalmas bolt-
ívek alatt zarándokok tömege hullámzott. A gaz-
dagon díszített barokk oltáron Szent Jakab ezüsttel
borított, gyémántokkal díszített szobra nézett ránk.
Megérkeztünk! Lábunkban közel 800 km összes fáj-
dalma, lelkünkben furcsa, kavargó gondolatok. Ott
állva éreztem, hogy most már mindig hinnünk kell a
csodában, a fentrõl kapott erõben, mely soha nem
hagyott el bennünket az út során. Ha már nagyon
szenvedtem, mindig enyhült a fájdalom, mindig
jutott tetõ a fejünk fölé, ételben, italban soha nem
szenvedtünk hiányt. Mikor terhes volt a magány,
akadtak társak. S a legfontosabb, hogy megtapasz-
taltuk a szeretet erejét, mely néha egészen apró dol-
gokban rejtõzik, egy kézszorításban, egy mosoly-
ban, egy biztató pillantásban. S nem utolsó sorban
láttuk, hogy mennyi jóság, szépség van a világban. 

Ui.: Még három teljes napot tölthettünk a város-
ban. A zarándokirodában átvettük díszes zarándok-
oklevelünket. Ismerkedtünk a várossal, részt vettünk
egy helyi, galíciai ünnepségen, majd sorban búcsút
intettünk kis caminós családunk tagjainak, s utol-
sóként ketten tértünk haza július 3-án.

Írta és fényképezte: Farkasné Somogyi Ilona
Alpokalja Turista Egyesület

SSzzeenntt  JJaakkaabb  úúttjjáánn  SSppaannyyoolloorrsszzáággbbaann  
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Június 25-tõl 27-ig, hétfõtõl szerdáig 32 rajz sza-
kos hallgató festett, rajzolt Sében. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Rajz Intézeti Tanszék hallgatói mûvésztelep-alko-
tótábor keretében alkottak falunkban. A képgrafika,
valamint a festészet szakirány hallgatóit Nagy Gábor
György és Kovács Péter Balázs tanár urak látták el
hasznos tanácsokkal. A kurzus végén több egye-
temista is jeles osztályzatot kapott. A mûvésztelepen
készült alkotásokból szándékaink szerint kiállítást
rendezünk az õsz folyamán a Faluházban. Addig is
ízelítõül pár kép, így látnak minket mások.

MMûûvvéésszztteelleepp  aallkkoottóóttáábboorr  úújjrraa

AA  NNYYÁÁRR  FFOOLLYYAAMMÁÁNN  AA  FFÖÖLLDDRRAAJJZZ  SSZZAAKKOOSS  SSÉÉII  KKIISSSS  BBEENNCCEE  AANNDDRRÁÁSS  
KKÖÖZZEELL  FFÉÉLLEEZZEERR  FFOOTTÓÓNN  ÖÖRRÖÖKKÍÍTTEETTTTEE  MMEEGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSÜÜNNKKEETT..

VVAALLAAMMEENNNNYYII  UUTTCCÁÁRRÓÓLL  UUTTOOLLJJÁÁRRAA  11998855--BBEENN  KKÉÉSSZZÍÍTTEETTTT
FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEKKEETT  JJOOÓÓ  IIMMRREE,,  AAKKKKOORRII  TTOORROONNYYII  TTAANNÁÁCCSSEELLNNÖÖKK..  

AA  KKÉÉPPEEKK  AAZZÓÓTTAA  IISS  KKOORRDDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK..  BBEENNCCEE  SSÉÉ  
DDOOMMBBOORRZZAATTII  TTÉÉRRKKÉÉPPÉÉNN  IISS  DDOOLLGGOOZZIIKK..

KKoovvááccss  CCssiillllaa

SSttrraauusszz  AAddrriieennnn

TTrriiffuusszz  SSáárraa  BBoorrbbáállaaTTóótthh  JJúúlliiaa

KKoovvááccss  VViikkttóórriiaa

NNaaggyy  ZZssuuzzssaannnnaa

SSoommooggyyii  HHeennrriieettttaa

ZZssoollnnaaii  GGaabbrriieellllaaRRoozzggoonnyyii  VViikkttóórriiaa

KKaauuffeerr  AAlleexxaannddrraa
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Az Aranykör Klub szervezésében június 3-
án, vasárnap kiránduláson vettünk részt. A klub
tagjai és vendégei autóbusszal egy szép zalai
faluba, Csömödérre indultak. Ezt a helyet azért
választottuk, mert itt lehet megtekinteni az
egyik nevezetességet, a Zalaerdõ Rt. által üze-
meltetett erdei kisvasutat. Már jó idõben
érkeztünk a kisvasút állomására, ahol szépen
parkosított helyen lehetett az utazást kipihen-
ni, elfogyasztani a reggelit. Az ott üzemelõ
büfé a kedvünkért korábban nyitott, lehetõ-
séget adva kávézásra, egyéb vásárlásra. Az ál-
lomáson megtekintettük az eredeti formában
felújított keskeny nyomközû vasúti kocsikat.
Különösen érdekes volt az ún. szalonkocsi,
asztalokkal, székekkel berendezve, brokát füg-
gönyökkel, terítõkkel. Mindezeket elõre egyez-
tettük az állomás vezetõjével, õ és személyzete
igyekezett a kedvünkben járni, ezúton is
köszönetünket fejezzük ki.

Azután következett kirándulásunk fõ célja.
Tizenegy órakor felszálltunk a kisvonatra és
elutaztunk Kistolmácsra. Az 18 km-es út erdõ-
kön, mezõkön keresztül kanyarog kis göcseji

falvak mellett. Nyitott panorámakocsikból cso-
dálhattuk meg a Zalai-dombság minden szép-
ségét. Kicsivel több, mint egy óra múlva
megérkeztünk a végállomásra. A falu mellett
egy szép tó található, kiépített stranddal,
pihenõhelyekkel. A falu szõlõhegyén a közel-
múltban épített kilátóhoz is elmentünk. Innen
csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk. 
A kifogástalan /talán egy kicsit meleg/ idõben
töltöttük el az idõt.

Következõ nevezetesség, amit megtekintettünk
a Bázakerettyétõl két kilométerre lévõ Budafa-
pusztai Arborétum volt. Az arborétumot 1959-
ben létesítették, ahol 46 hektáron több mint két-
száz védett fa, bokor, cserje található, Ezek a
növények Észak-Amerikából, Ázsiából és Észak-
Európából származnak. Kiépített pihenõhelyek,
valamint szalonnasütési lehetõség is van. Szépen
gondozott sétáló utakon, egy tó környékén lehet
sétálgatni, kellemesen eltölteni az idõt.

A visszaút során Lentiben kerestünk és találtunk
egy éttermet, ahol kellemes környezetben tudtunk
étkezni. Az étterem neve Rózsakert, méltán
érdemelte ki e szép nevet. Elõzetes bejelentés

nélkül is viszonylag gyorsan kaptunk kiszolgálást,
nekik is jár a köszönet. A vacsora és rövid séta,
fagyizás után indultunk haza, kellemesen elfárad-
va, de élményekkel gazdagodva érkeztünk meg.

Az autóbusz vezetõje mindenben segítõkész
volt, a társaság szinte minden gondolatát
kitalálta és segítette, köszönjük fáradozását.

A kirándulásról készített fényképek a séi hon-
lap (www.9789.hu) galériájában megtekinthetõk.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az
önkormányzatnak anyagi támogatásáért, hogy
a tartalmas kirándulást meg tudtuk valósítani.

Írta és fényképezte:
Csalló Ferenc

AAzz  AArraannyykköörr  KKlluubb  kkiirráánndduulláássaa

Lezárult egy idõszak. Amikor 1981. szep-
tember  1-jén az akkor még kicsi falu kézbesítõ-
je lettem, nem gondoltam, hogy ilyen sokáig
fogom ezt a feladatot ellátni, ami 31 évre sike-
redett.

De most elköszönni készülök. Bizonyára
sokan nem tudják, hogy séi postahivatalunk
még ifjú, csak 17 éves múltra tekint vissza.
1994-ig Toronyból hoztam Önöknek és
Nektek a jó és sajnos rossz híreket, kis szeren-
csével némi kis pénzt. Akkor még 700-800
lélekszámú kis falucska voltunk, mostanra
1400 lakos vallhatja otthonának szeretett
falunkat.

Nagyon sok örömnek s bánatnak voltam
tanúja ez idõ alatt. Sokan megosztották velem

a legbensõbb titkaikat, tudva, hogy bízhatnak
bennem, és nem adom tovább. A titkokat
megõriztem, és õrzöm továbbra is.

Ezúton köszönöm mindenkinek a bizalmát.
Természetesen próbáltam segíteni, amiben
tudtam, fõleg mikor még Toronyból jártam, és
elhoztam az olyan küldeményeket is, melyekért
át kellett volna járni, ezért este munka után
hozzám jöhettek az emberek. Persze erre az
idõre sokan már nem is emlékeznek, az új
lakóknak mindez szinte hihetetlen.

Köszönöm az egész falu lakóinak a türelmét
a munkavégzésem során okozott apró bosszú-
ságokért. Hosszú sorokban tudnám taglalni a
31 évet, de nem szaporítom tovább a sorokat.

Ezúton szeretnék elköszönni mindenkitõl,

fõleg azoktól, akiktõl nem volt alkalmam ezt
személyesen megtenni.

Üdvözlettel Horváth Lászlóné, mindenki
Erzsikéje

Fotó: Gaálné Horváth Hajnalka

KKeeddvveess  FFaalluumm,,  ttiisszztteelltt  SSééiieekk!!
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A klub megy tovább a kitaposatlan úton. Na-
gyon jó érzés, hogy sokan tartanak velünk és
mindig vannak új arcok is. Tavasszal is szép és tar-
talmas estéink voltak. Kiemelt vendégeink részben
séiek voltak, de messzebbrõl is megtiszteltek ben-
nünket. Kiderült, hogy egy olyan egyszerûnek tû-
nõ téma, mint a haj is lehet izgalmas. A séi Borbély
Gábor, mint kreatív fodrász mutatkozott be. Rá
egy hónapra már unokatestvére, Solymosi Miklós-
ra, az autószerelés ifjú mesterére irányult a
figyelem.

Június utolsó pénteke Mérei Jánosról szólt.
Szombathelyhez ezer szállal kötõdõ karnagy és
zenetanár segítségével Csíksomlyótól eljutottunk
a magyar nótáig. Júliusban már a Ny8lc címû fil-
met együtt néztük meg a Kálmán Lacikával, Fodor
Gerivel, Gráczer Zsoltival, Kollerics Barnával és a
film készítõivel, Murai Szabolcsékkal. Közöttünk

volt még a Falco ifjú tehetsége, a séi Kiss Misi is.
Legmesszebbrõl a tüneményes Schäffer Erzsébet
érkezett. Aki ott volt az igazat ad nekem, hogy ez
egy kivételes ajándék volt. Az Õ látogatásának
most jött el az ideje. A Lábujjhegyen címû írásá-
nak pár sorával zárom soraimat.

„A lába fázott a papucsban, cipõt húzott.
Kiment a konyhába, elmosott két bögrét, de
mintha valaki dróton húzta volna, észre se vette,
hogy mit csinál. Visszajõve odanyúlt a polchoz és
föllapozta az idõrõl szóló tanítást a Prédikátor
Könyvébõl.

„Mindennek megvan az órája
és minden szándéknak
a maga ideje az ég alatt.
Van ideje a születésnek és a...“

Konti Zoltán
Fotó: Pusztai László

BBoorrbbaann  aazz  aannggyyaall
„Minden borban kis angyal lakik, aki ha az ember a bort megissza,
nem hal meg, hanem az emberben lakó megszámlálhatatlanul sok
kis tündér és angyal közé kerül. Amikor az ember iszik, az érkezõ
kis géniuszt a már bent lévõk énekszóval és virágesõvel fogadják.
A tündérke el van bûvölve, és az örömtõl majd meggyullad. 
Az emberben ez az örömláng árad el, és õt is elragadja. Ez ellen
nem lehet védekezni. Ezért mondom, hogy egy pohár bor az ateiz-
mus halálugrása.”

Hamvas Béla

DDeemmiizzssoonn  KKlluubb!!

EEddzzééss  ppéénntteekkeenn
PPéénntteekkeennkkéénntt  11770000 óórraakkoorr  sszzeerreetteetttteell  vváárrookk  mmiinnddeenn

ffuuttbbaalllloozznnii  vváággyyóó  ggyyeerrmmeekkeett,,  ffiiaattaalltt  
aa  ssééii  ffuuttbbaallllppáállyyáárraa  eeggyy  jjóó  hhaanngguullaattúú  eeddzzééssrree..

GGYYEERRTTEEKK  SSOOKKAANN!!  
VVÁÁRROOKK  MMIINNDDEENNKKIITT!!

FFeekkeettee  IIssttvváánn

MMEEGGNNYYIITTOOTTTTUUNNKK!!
Rosszcsont Állateledel és Felszerelés Szaküzlet – Sé,

Kölcsey F. u. 10.
Kutya, macska száraztápok, konzervek, jutalomfalatok, hal,
teknõs, hörcsög, papagáj, tengeri malac eledelek, horgász

csalik, állattartáshoz szükséges eszközök felszerelések.
Rendkívüli Akcióval várjuk kedves Vásárlóinkat! Dog Chow
15kg száraztáp -5 %, Pro Plan 14kg száraztáp -5 %, Acana

18 kg száraztáp -5 %, Eukanuba 15 kg száraztáp -5 %.
Igény esetén 1800 után ingyenes házhozszállítás! (10 km

körzeten belül, min. 10 kg tápok vásárlása esetén) Az akció
szeptember 30-ig érvényes.

Száraztápokat kimérve is értékesítünk. Nyitvatartás: 
hétfõtõl péntekig 900 – 1730. Szombat: 900 – 1300

Vasárnap: zárva.

AA  FFAALLUUNNAAPPOONN  MMIINNDDEENN  
TTEERRMMÉÉKKRREE  55  %%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY!!

TTTTeeee llll .... ::::     00006666----77770000----666622226666----7777111111117777



Július 17-én ünnepelte 90. születésnapját
Berkes Józsefné, született Varga Judit. Ameri-
kában élõ leánya ír az ünnepeltrõl:

A 90. születésnap egy ritka esemény. Sajnos
az édesanyám generációja sok nehézséget élt
át, ami megviselte a családi életet és a karrier-
jüket. Így adódott, hogy egy sikertelen házas-
ság után édesanyám egyedül nevelt fel. Min-
dent megadott számomra. Volt, mikor másod-
állást vállalt, és az estin dolgozott, tanított,

mert fontosnak tartotta, hogy én tovább tanul-
jak, boldoguljak. 

Általános iskolában matematikát és kémiát
tanított. A záróvizsgára való felkészülése az
elsõ emlékeim köze tartozik. Nagyon szerették
a diákjai, a pedagógusnap mindig sok öröm-
mel, virágzuhatagban végzõdött.

Nyugdíjas éveit a második házasságából
származó unokák nevelésével töltötte. Késõbb,
miután második férje meghalt, megosztotta

idejét Sé, Budapest között. A Dér családdal
való kapcsolata vezette Sébe. Ez a hosszan-
tartó családi barátság indítja Mártát arra, hogy
távollétemben keresztényi szeretettel és igazi
megértéssel vegye körül, és ápolja. Hálával tar-
tozom Mártának, családjának, a séi polgár-
mesteri hivatalnak és a jelenlegi pozitív politikai
vezetésnek, hogy a 90. születésnapjára ilyen
meleg ünneplésben részesítették. Ilyen irányú
megtisztelést és megértést ritkán találunk a
világban. Nagyon örülök, hogy része lehettem.

Írta és fényképezte:
Kalló Deák Judit
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A Janzsó család életében jeles nap volt július
26. Ezen a napon ünnepelte 90. születésnapját
Janzsó Ferencné, szül. Poór Anna. Sé Község
Önkormányzata nevében Sörös István polgár-

mester és Wiktoráné Németh Klára címzetes
fõjegyzõ köszöntötte.

Nusi néni hat gyermekes családban nõtt fel.
Gyermek- és ifjúkorát a háború viszontagságai

tarkították. Mint legidõsebb gyermeknek már
fiatalon neki is részt kellett vállalnia a mezei és
a ház körüli feladatokban. Téli idõszakban
édesanyjától megtanulta a szabás-varrás for-
télyait, amit egész életében kamatoztatott. Öt
gyermeket nevelt és taníttatott férjével együtt
nagy szeretetben.

Az élet viharai õt is megtépázták, de vallá-
sos hite mindig túlsegítette a nehézségeken. 13
évvel ezelõtt elveszítette legidõsebb fiát, majd
négy évvel késõbb férjét. Egészsége e szörnyû
tragédiák folytán megroppant. Talán egy kis
fényt hozott életébe a nyolc évvel ezelõtt szüle-
tett dédunokája, akit még újabb 2 dédunoka
követett.

E jeles ünnepet 4 gyermeke, 8 unokája, 3
dédunokája és népes családja körében ünne-
pelte. Adjon a jó Isten még sok ilyen szép napot
Nusi néninek és egész családjának!

-ST-
Fotó: Zahradnyik Aladár

EEzzúúttoonn  sszzeerreettnnéékk  aa  ccssaallááddoommnnaakk  hháállááss
kköösszzöönneetteett  mmoonnddaannii,,  aammiiéérrtt  mmeelllleetttteemm  áállllttaakk  aa
bbeetteeggssééggeemmbbeenn,,  sseeggííttiikk  aa  mmiinnddeennnnaappjjaaiimmaatt,,
sszzeerreetteetttteell  ééss  hhûûssééggeesseenn  ggoonnddoosskkooddnnaakk  aa  tteell--
jjeess  eellllááttáássoommrróóll,,  eezzzzeell  bbiizzttoossííttjjáákk  ggoonnddttaallaann
nnaappjjaaiimmaatt..  

öözzvv..  JJaannzzssóó  FFeerreennccnnéé

ÖÖrröökkkkéé  ffiiaattaalloonn

BBeerrkkeess  JJóózzsseeffnnéé
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2010 januárjában alapítottuk a Klapka György
Lovas Polgárõr és Hagyományõrzõ Egyesületet.
Az egyesület célja, hogy összefogja a térség
lovas közösségét, konstruktív kapcsolatot épít-
sen a különbözõ – nemzetünk kultúráját ápoló
– hagyományõrzõ egyesületekkel, ehhez kap-
csolódva rendezvényeket, elõadásokat, bemu-
tatókat szervezzen. Célunk a nemzeti öntudat
erõsítése, melyet fõként a nemzetünk számára
dicsõséges – erõt, önbizalmat, büszkeséget adó
– történelmi korszakok, események felelevení-
tésével szeretnénk segíteni. További célunk
támogatni a lovas turizmust, a túralovaglást,
hozzájárulni annak feltételeinek megteremté-
séhez, javításához. Ez utóbbi célkitûzésünk
elengedhetetlen feltétele a szép tiszta környezet.
Ezért hoztuk létre egyesületünkön belül a Lovas
Polgárõrséget, melynek kiemelt feladata környe-
zetünk védelme, a települések biztonságának
növelése.  A Lovas Polgárõrség az elmúlt két
évben az egyesület meghatározó jelentõségû
mûködési irányává vált, tevékenységét közmeg-
becsülés kíséri. Kezdettõl fogva cél volt, hogy ne
csak Szombathelyen és környékén mûködjön,
hanem a megye több lovas centruma is csat-
lakozzon a polgárõrségen belül speciális felada-
tok ellátásra képes Lovas Polgárõrséghez. Ennek
eredményeként Szombathely, Egyházasrádóc,
Narda és Bozsok után április hónaptól Gencs-
apáti is csatlakozott két, a helyi értékek védel-
méért és biztonságáért tenni akaró lovassal a

megye szerte egyre szélesedõ lovas polgárõr
csapathoz.  

A Lovas Polgárõrség ugyanazon célok elérése
érdekében végzi tevékenységét, mint a külön-
bözõ közlekedési eszközökkel rendelkezõ

„hagyományos“ polgárõrség. A szolgálat mindig
a 107-es  központi rendõrségi számra történõ
bejelentkezéssel kezdõdik annak érdekében,
hogy ha a szolgálat ideje alatt olyan esemény
történik, amelyhez szükség van az adott térség-
ben tartózkodó lovas polgárõrökre akkor segít-
hessék a rendõrség munkáját. A Lovas Polgár-
õrséget jellemzi, hogy évszaktól és terepviszo-
nyoktól szinte függetlenül rövid idõ alatt jelen-
tõs utakat képes bejárni és ellenõrzés alatt tar-
tani. 

Sé esetében az egyesület szombathelyi egy-
sége már az elmúlt év novemberétõl járõrözik a
községben és környékén, a június hónaptól
megújított szerzõdés keretében egyesületünk
még szorosabb együttmûködést alakított ki az
önkormányzat vezetésével a község közbizton-
sága és környezetvédelme érdekében.  Végül
kérjük a felsorolt területeken valamilyen tulaj-
donnal (mezõgazdaságilag mûvelt terület, erdõ,
hétvégi ház) rendelkezõket, hogy amennyiben
konkrét feladattal kívánják megbízni a lovas pol-
gárõröket, jelezzék igényüket, észrevételeikkel,
javaslataikkal segítsék munkájukat. Elérhetõsé-
geinkrõl, az egyesület és ezen belül a Lovas
Polgárõrség tevékenységrõl az alábbi internetes
címen lehet tájékozódni: http://lovas-kaland-
vas-megye.hupont.hu/.

Pásztor Zsolt
alelnök, Lovas Polgárõrség

Klapka György Lovas Polgárõr és Hagyományõrzõ Egyesületet  bemutatkozása

LLoovvaass  ppoollggáárrõõrröökk    aa  kköözz  sszzoollggáállaattáábbaann      

TTIISSZZTTEELLTT SSÉÉII PPOOLLGGÁÁRROOKK!!

IIssmméétt  eelltteelltt  eeggyy  éévv  ééss  hhaaggyyoommáánnyyaaiinnkk  sszzeerriinntt  iillyyeennkkoorr  nnyyáárr  vvééggee
kköözzeelleeddttéévveell  ––  iiddéénn  aauugguusszzttuuss  1188--áánn  ((sszzoommbbaattoonn))--  sszzeerrvveezzzzüükk

kköözzssééggüünnkk  eeggyyiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  rreennddeezzvvéénnyyéétt::
aa      FFAALLUUNNAAPPOOTT..

ÉÉvveekk  óóttaa  ttaarrttóó  ssiikkeerréénneekk  ookkaa  aazz  öösssszzeeffooggááss,,  aammeellyy  aazzéérrtt  jjöönn  llééttrree,,
hhooggyy  mmiinnééll  ttööbbbb  éérrddeekkeess  pprrooggrraammmmaall,,  vveennddééggllááttáássssaall  vváárrhhaassssuukk  aa

ffaalluu  nnééppéétt..  
TTiisszztteelleetttteell  kkéérrüünnkk  mmiinnddeennkkiitt,,  hhooggyy  ööttlleetteeiikkkkeell,,  ffeellaajjáánnlláássaaiikkkkaall,,

ttoommbboollaattáárrggyyaakkkkaall  ééss  aakkttíívv  rréésszzvvéétteellüükkkkeell  mmoosstt  iiss  ttáámmooggaassssáákk  eezztt  aa
sszzéépp  nnaappoott!!  

AA  rréésszzttvveevvõõkk  ddííjjaazzáássáárraa  ééss  ttoommbboolláárraa  sszzáánntt  ffeellaajjáánnlláássaaiikkaatt  
aa  ppoossttáánn,,  aa  kköörrjjeeggyyzzõõssééggeenn,,      vvaallaammiinntt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk

kkééppvviisseellõõiinnééll  aaddhhaattjjáákk  llee..
PPéénnzzbbeellii  ttáámmooggaattáássaaiikkaatt  aa  ffaalluunnaappoonn  ffeellllééppõõkk  ddííjjaazzáássáárraa  ffoorrddííttjjuukk..

TTEERRVVEEZZEETTTT  PPRROOGGRRAAMMJJAAIINNKK::
-  9 órától: “Sé Kupa“ kispályás labdarúgó torna a futballpályán 
- 14 órától állandó programok a Faluház melletti sátor alatt:
- Polgármesteri köszöntõ, futball torna eredményhirdetése 
- 1420 A toronyi általános iskola táncosai Kummer Zsuzsanna

vezetésével.

- 1440 A Pesovár Ernõ AMI Kistücsök néptánccsoportja
- 1500 Nicki Pajtaszínház Zenekara 
- 1520 Csángó fiatalok bemutatkozása 
- 1540 Erhardt György és Papp Piroska gyermekmûsora
- 1620 Kerekítõ- mondókás móka gyerekeknek
- 1640 Veterán autó és motoros bemutató
- 1700 Capito Gitárklub 
- 1800 Buccsi Rezedák és Bóbiták 
- 1830 Tombolasorsolás
- 1900 Nardai tamburazenekar
- 1930 Perenyei Férfi Népdalkör
- 2000 Sztárvendég: MAKSA ZOLTÁN humorista
- 2100 Musicalek, operettek Pogácsás Zsuzsannával
- 2130 Tûzijáték
- 2145 - 2 óráig bál a CRIMO Bulizenekarral
- Délután kézmûves foglalkozások: fazekas-foglalkozás, légvár,

kisállat-simogató, quad, logikai fajátékok, lovaglás, festékpat-
ronos lövészet, sárkányrepülõ, Belfegor- autóbuszos falunézés
várják a gyerekeket és az érdeklõdõket.

AA  mmûûssoorr  nneemm  vvéégglleeggeess,,  aa  sszzeerrvveezzõõkk  mméégg  ttoovváábbbbii  mmeegglleeppeettéésseekk
eellõõkkéésszzííttéésséénn  ddoollggoozznnaakk..  

SSéé  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

FF AA LL UU NN AA PP
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„Jelenthetem“, hogy Sé labdarúgócsapata
megkezdte, illetve  épp a közepén van a
2012/2013. bajnoki évre történõ felkészülésnek.
A legjobban annak kell örülni, hogy megõriztük a
Megyei II. osztályú tagságunkat. Bízom benne,
hogy a falu focit szeretõ, illetve ellenzõ lakossága
is osztozik örömünkben!

Az elmúlt bajnoki évet lezártuk, mégpedig
szokás szerint egy jól sikerült bankettel. Úgy gon-

dolom, hogy aki megtisztelt bennünk jelenlétével,
szintén tanúsíthatja, hogy mindenki nagyon jól
érezte magát. Az értékelésben – mint már oly sok-
szor – elhangzott, hogy ez a csapat sokkal több-
re hivatott. Ez a szezon nagyon balul sikerült,
sajnos sok minden közre játszott benne, hogy az
utolsó helyen végeztünk. Ezt a focit szeretõk
ismerik, az ellenzõket pedig úgysem érdekli. 
Az évzárón díjazva lett a felnõtt illteve az ifjúsági
csapat legjobb játékosa és gólkirálya. A meg-
tisztelõ címekben részesülõk értékes kupákat
vehettek át. A felnõtt csapat gókirálya Soós Már-
ton, legjobb játékosa pedig Szerdahelyi Zalán lett.
Az ifjúsági csapat gólkirálya Szekeres Martin,
legjobb játékosa Koroknai Zoltán lett. A rendez-
vény jó hangulatban ért véget. 

A felkészülés egy csapatösszekovácsoló
edzõtáborral kezdõdött Keszthelyen. Egy hétvé-
gét töltöttünk ott, önköltséges alapon. A csapat
játékoskeretében annyi változás történt, hogy
Séfer Sanyi az õsszel sajnos nem áll rendelke-
zésünkre, viszont visszajött Tóth Ferenc
Pecölbõl, leigazoltuk a többszörös gólkirály
Sümegi Lászlót Ölbõrõl, valamint Tüske Gábort
egy somogy megyei csapatból. Az ifjúsági csapat-

ba több fiatal érkezett többek között a Süle
Richárd, Fichtacher András, Kámán Dániel,
Tiborcz Dániel, Horváth Krisztián fémjelezte
„ötösfogat“ Sébõl! Célként mindkét csapattal
szemben a középmezõnyt irányoztuk elõ, ezzel a
játékoskerettel ez a minimum elvárás.

Mint az elõzõ telegráfban is kifejtettem, sikerült
csapataink felszerelését rendezni a TAO-s támo-
gatás által. Ennek részleteirõl, majd a séi honlapon
olvashatnak. Az idei pályázatot – köszönhetõen a
Sé Községi Önkormányzat pozitív hozzáállásának
– már beadtuk, többek között öntözõrendszer
kiépítésére és a pályavilágítás korszerûsítésére
pályáztunk. Az eredményrõl szintén tájékoztatni
fogom Önöket.

2012. augusztus 03-ra Közgyûlést hirdettünk
meg. Ezt azért kellett kezdeményezni, mert szük-

ségessé vált a Sé Községi Sportegyesület „újjá-
élesztése“. Annak ellenére, hogy minden házhoz
kipostázásra kerültek a meghívók, csak egy
„maroknyian“ gyûltünk össze, viszont a Közgyû-

lés így is határozatképes volt. A régi elnök, Szabó
László munkahelyi és egyéb elfoglaltságai miatt
lemondott, így új elnökséget kellett választani. 
Az egyesület elnöke Nagy Róbert, alelnöke
Horváth László lett. A Közgyûlés elnökségi tag-
nak Janzsó Lászlót, Konti Zoltánt, Sipos Jánost és
Stercz Imrét választotta meg. Elhangzott még,
hogy nemcsak a labdarúgó, hanem az egyesület
többi szakosztályát is szeretnénk „mûködtetni“.
Hamarosan, várhatóan õsszel, a bírósági bejegy-
zés után a Közgyûlés újra összehívásra kerül, ahol
már konkrét célok kerülnek megfogalmazásra az
egyesület sikeres mûködésével kapcsolatban.

A bajnokság 2012. 08. 19-én 17.00-kor a
Falunap részeként, hazai környezetben rajtol, az
ellenfél a Püspökmolnári csapata lesz. Bízom
benne, hogy sokan kíváncsiak lesznek és jelen-
létükkel, buzdításukkal belehajszolják SÉ
LABDARÚGÓCSPATÁT a gyõzelembe!

Az egyéb tudnivalókról folyamatosan tájékoz-
tatni fogom tisztelt szurkolóinkat és minden
kedves érdeklõdõt a www.9789.hu honlapon.

HHAAJJRRÁÁ  SSÉÉ!!

Nagy Róbert, SE elnök

KKeezzddõõddiikk  aazz  iiddéénnyy

SSééii  TTeelleeggrrááff  **  KKiiaaddjjaa::  SSéé  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa..  99778899  SSéé,,  SSzzaabbaaddssáágg  uu..  2299..  **  TTeell..::  554400--553355  **  FFaaxx::  554400--553355  
EEmmaaiill::    iinnffoo@@ssee..hhuu  **  FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  SSöörrööss  IIssttvváánn  ppoollggáárrmmeesstteerr  **  KKéésszzüülltt  449900  ppééllddáánnyybbaann  **  SSzzeerrkkeesszzttééss  ééss  nnyyoommddaaii  eellõõkkéésszzííttééss::  

MMGG  BBtt..  99770000  SSzzoommbbaatthheellyy,,  VVöörröössmmaarrttyy  MM..  uu..  3344..  TT..//FF..::  9944//331133  882244  **  NNyyoommddaaii  mmuunnkkaa::  VVaassPPrriinntt  KKfftt..  SSzzoommbbaatthheellyy

„„VV..  SSÉÉ  KKUUPPAA““  **    KKiissppáállyyááss  llaabbddaarrúúggóó  ttoorrnnaa
AA  FFAALLUUNNAAPP  kkeerreettéénn  bbeellüüll  kkiissppáállyyááss  llaabbddaarrúúggóóttoorrnnáátt  rreennddeezzüünnkk  „„SSÉÉ  KKUUPPAA““  nnéévveenn,,  mmeellyyrree

sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõ  ccssaappaattoott..
IIddeejjee::  22001122..  0088..  1188..  ((sszzoommbbaatt))  00883300  **  HHeellyyee::  SSéé  SSppoorrttppáállyyaa..

NNeevveezznnii  aa  hheellyysszzíínneenn  lleehheett,,  nneevveezzééssii  ddííjj  55..000000,,--FFtt!!
DDííjjaazzáássbbaann  rréésszzeessüüll  aazz  eellssõõ  hháárroomm  hheellyyeezzeetttt  ccssaappaatt,,  aa  lleeggjjoobbbb  jjááttéékkooss,,  

aa  ggóóllkkiirráállyy  ééss  aa  lleeggjjoobbbb  kkaappuuss..
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  aa  0066--3300--225566--22552211--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn  lleehheett!!  

MMaaxxiimmuumm  1122  ccssaappaatt  nneevveezzéésséétt  ttuuddjjuukk  eellffooggaaddnnii!!
SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRRUUNNKK  MMIINNDDEENNKKIITT!!  

KKoorrookknnaaii  ZZoollttáánn

SSooóóss  MMáárrttoonn

SSzzeerrddaahheellyyii  ZZaalláánn


