
A Szépmûves Egylet foltvarrói rendszeresen
összejönnek a faluházban és találkozásaik sok
szép munkát eredményeznek.

A hagyományos foltvarrástól kissé eltávolod-
va, kísérletezõ kedvvel alkottak egy közös fali-
képet. A perzsaszõnyegek virágmotívumaiból
kiindulva, festegetve, sablonokat készítve,
nyomdázva, hímezve és steppelve egy külön-
legesen szép falikép készült, mely a "Perzsa

lehelet" címet kapta. Az Országos Foltvarró
Kiállításon Tatabányán a szakmabeliek meg-
csodálták  és a készítõk sok elismerõ véleményt
hallhattak.  

Még az elmúlt évben született meg a másik
ötlet, hogy az augsburgi PATCH '89 partner-
csoporttal közösen varrjanak a hölgyek egy
faliképet. A téma a séi erdõ újratelepítése, ezért
mindenki varrt egy-egy írólapnál kisebb méretû
fát. Ezek a fácskák a legkülönfélébb techniká-
val készültek, majd egy zöld színû hátlapra rá-
dolgozva, három rétegben megsteppelve létre-
jött a közös falikép. 

A Szépmûves Egylet tagjai mindkét textil
faliképet a nemrég kifestett faluháznak ajándé-
kozták, hogy még otthonosabbá tegyék. Ezzel
is szeretnék köszönetüket kifejezni, amiért
alkotó tevékenységükhöz olyan jó lehetõséget
kapnak a faluházban. Az egyik textilmunka az
emeleti folyosón, a másik a civil szervezetek
klubhelyiségében látható.

A csoport május elején, Zsigmond napon

hangulatos kiállítással szeretne bemutatkozni a
falu lakóinak.

Horváth Balázsné
Fotó: Horváth Balázs

Az önkormányzat a költségvetésben és a
félév során hozott képviselõ-testületi dönté-
sekben meghatározottak szerint gazdálkodott,
a megjelölt feladatok végrehajtására koncent-
rált. Az évközi gazdálkodás és mûködési
feladatok végrehajtása folyamatos és zavartalan
volt. 

December 12-én közmeghallgatást tartot-
tunk, melyen áttekintettük az év során elvégzett
feladatokat. A munkálatok nagy részérõl koráb-
bi híradásainkban beszámoltunk, most az eltelt
félév eredményeirõl számolunk be.

Árok készült a Szerház utca elején; a ravata-
lozó vízelvezetõ csatornáját cseréltük, javítot-
tuk; a futballpályán lévõ épület egyik szárnyából
raktárhelyiséget alakítottunk ki, garázskaput
építettünk be ide.

A Berzsenyi utca Torony felé esõ részén
útjavítást végeztünk, új járdát építettünk a Rajki
utcában a fatelep melletti veszélyes kanyarban,
a már meglévõ járdát a volt lovasiskolától pedig
felújítottuk, így ez a járdaszakasz egységeseb-
bé vált. Karbantartási munkálatok történtek a
mezõgazdasági utakon.

A hivatal 2013. január 1-jétõl ismét nevet
vált. Sé és Perenye Községek Körjegyzõsége
helyett Séi Közös Önkormányzati Hivatal lesz.
A november 28-i együttes ülésen Bucsu,
Narda, Perenye és Sé községek képviselõ-

testületei elfogadták a közös hivatal Alapító
Okiratát. 

A hivatal épülete kívül-belül megújult: cse-
réltük a tetõzetet, szigeteltük a falat, színeztük
a homlokzatot.

Sé mint központ várja a négy falu lakosságát
ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. A közösség
létszáma csaknem 3200 fõ lett, hivatalunk
apparátusának feladatai jelentõsen növeked-
nek.

A Rajki utca kicsatlakozása szélesebb, biz-
tonságosabb lett. Az út torkolatát 21 méte-
resre növeltük, így a ki- és bemenõ forgalom
gördülékenyebben haladhat.

A Petõfi utcában geodéziai felméréseket,
tervezést követõen javítottuk az útburkolatot,
járda készült mindkét oldalon. Az útjavítások-
nál az egyik legfontosabb cél a csapadékvíz
megfelelõ elvezetése volt. Súly- és sebesség-
korlátozó táblát, és gyalogos közlekedésre fel-
hívó közlekedési jelzést helyeztünk el. A kicsat-
lakozást itt is szélesítettük, a keresztezõdés alá
átereszek kerültek. 

A közlekedési táblákat illetõen a képviselõ-
testület a jövõ évben áttekinti a község közle-
kedési helyzetét. Kidolgozunk egy tervet, mely
alapján új táblák kerülhetnek ki az indokolt,
veszélyesebb helyekre.

A szelektív hulladékgyûjtést végzõ korábbi

céggel szemben csõdeljárás indult, így október
hónaptól ezen feladatot a Szova Zrt. látja el.
Õk a zsákos begyûjtést minden hónap elsõ
szerdáján végzik. A kihelyezett zsákokban a
lakosság a megjelölt hulladékfajtákat vegyesen
helyezheti el, a válogatás már a cégnél történik.

Magyarország 2012. évi központi költség-
vetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról december 3-án elfogadott
2012. évi CLXXXVII törvény releváns rendel-
kezéseket tartalmaz az önkormányzati kon-
szolidációról. Az állam egyszeri, vissza nem
térítendõ költségvetési támogatást nyújt a
5000 lakosságszámot meg nem haladó tele-
pülési önkormányzatok számára, a 2012. de-
cember 12-én hitelintézet felé fennálló tarto-
zásainak kiegyenlítésére. Önkormányzatunk
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2005-ben közkincs pályázaton kamatmentes
hitelt kapott a faluház építésére 20 éves tör-
lesztéssel. Ennek december 12-én fennálló
hitelállománya 15.208.668.-Ft. A hitel aprán-
ként történõ visszafizetése költségvetésünket
ugyan nem terheli meg jelentõsen, de a felsza-
baduló éves törlesztõ részlet más feladatokra
lesz majd fordítható. Kedvezõ döntésre várunk
tehát.

Testületünk az elmúlt évekhez hasonlóan az
iskolás kort még el nem ért kiskorúak, valamint

a 62. életévtõl a nyugdíjas korosztály, továbbá
a rokkant nyugdíjasok részére 2500 forint
összegû karácsonyi segélyt állapított meg (az
önkormányzat szociális rendeletében megha-
tározott jövedelemhatárok figyelembe vételé-
vel).

Elbíráltuk a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmeket. Havi
2500 forint összegû ösztöndíjat biztosítunk
14 pályázó részére.

December 5-én a Séi Mikulás látogatott el a
Faluházba a kicsik nagy örömére. 15-én a falu
65 évnél idõsebb lakóit vártuk idõsek napi ren-
dezvényünkre. A programban a dr. Pesovár
Ernõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kis

tücsök csoportja szerepelt. Zenés, táncos da-
rabjukban egy séi vonatkozású mesét adtak elõ.

Megújult a www.9789.hu honlap. Bizton-
ságosabbá, színesebbé tettük. Kérjük azokat, akik
még nem ismerkedtek meg vele, keressék fel,
hiszen nagyon sok információ található a magát
Sé digitális emlékezetének tartó felületen. A fel-
újítást, karbantartást Viszked Tamás végezte. 

A tél még nem ért véget. Kérjük a lakossá-
got, hogy hó esetén a házak elõtti járdákat
takarítsák le, ez a háztulajdonosok kötelessége.
Elõzzük meg a baleseteket!

Sörös István 
polgármester

Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról)

Szeptember 23-án a klub tagjai buszos kirán-
duláson vettek részt. Úti célunk elsõ állomása a
burgenlandi Óhodász melletti erdõben épült
kilátó. Ennek érdekessége, hogy egy völgy fölé
kanyarodik a teljesen fából készült szerkezet, a

legmagasabb pontja már a fák tetejében van 25
méter magasan. A kilátó gondozója lelkesen ma-
gyarázta az építését, mely uniós támogatással
valósult meg.

Óhodászról az Írottkõhöz utaztunk, kellemes

sétát tettünk a kilátóhoz.
A következõ helyszín Léka volt. Itt megtekin-

tettük a templomot, a kisváros fõterét, a várat, a
völgyben lévõ, szép környezetû tavat. A temp-
lomnak magyar vonatkozása is van, a Nádasdyak
kriptája az altemplomban található. A templom
korábban búcsújáró hely volt. A vár, mely jelen-
leg magántulajdonban van, szépen felújított, kar-
bantartott, kellemes kirándulóhely. Lékáról
Kõszegre mentünk, ahol egy ízléses étteremben
ebédeltünk, majd városnézés, fagyizás követke-
zett és a koraesti órában érkeztünk haza.

A kirándulás a séi önkormányzat támogatásá-
val valósulhatott meg, melyért hálás köszönetün-
ket fejezzük ki.

Csalló Ferenc
Fotó: Csalló Ferenc
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A nyár közepén szétküldött levélben még bátor-
talanul tettük fel a kérdést "Merjünk-e nagyot
álmodni és ismeretlenül másokon segíteni?" A nyár
végén megállapíthattuk, hogy az álom valóra vált a
falubeliek segítõkészségének köszönhetõen. Dr.
Dér Márta kezdeményezése a moldvai csángók
megsegítésére megértõ szívekre talált. Sorra
érkeztek a felajánlások a vendégek elszállásolására,
vendégül látására. Megható volt fogadni a meghívá-
sokat szalonnasütésre, fagylaltozásra, közös pizza
ebédre, fürdõzésekre a termálban és egy tónál,
szemészeti vizsgálatra, kirándulásra, fellépésre,
cukrászdai süteményevésre… Érkeztek könyv-
ajándékok, kerékpár, ruhanemûk, játékok…
Örömmel vállalta az ÖrökSÉgünk Alapítvány a
koordinálást, szervezést egy ilyen szép megmoz-
dulás esetében. Dr. Dér Márta és asszisztensnõje
egész héten szinte alig mozdultak ki a fogorvosi
rendelõbõl, önmagukat, idejüket és a felhaszná-
landó anyagokat nem kímélve tették rendbe min-
den vendég fogazatát. Nagy szeretettel fogadták be
a gyerekeket, felnõtteket a vendéglátó családok és
gondoskodtak ellátásukról, ajándékokkal is ked-
veskedve nekik. Nemcsak a vendégeknek, de a
vendéglátóknak is feledhetetlenné vált az együttlét.
Sé lakóival a Falunapon és egy találkozó keretében
ismerkedhettek a fiatalok, bejárták a falut, túráztak
a környékén, városnézésen voltak Szombathelyen
és Kõszegen. Váratlan helyzetekben is azonnali
segítséget nyújtottak a séiek. Amikor például az
agyonhajszolt buszsofõrt újabb fuvarra visszaren-
delték, Simon Csaba azonnal intézkedett és két
napig egy  kisbuszt fizetett a vendégek részére,
hogy együtt maradhassanak a közös programokon.

Siker koronázta a fellépéseiket a Falunapon,
Szombathelyen a Szent István szobornál a püspö-
ki mise elõtt, Gencsapátiban, Perenyében és a
Savaria Karneválon az Isis Galéria elõtt. Gene-
rációkon át õrzött énekeiket, archaikus beszéd-
módjukat, szép népviseletüket és a belõlük áradó
kedvességet csodálta mindenki, aki velük találko-
zott. Pusztina, ez a színtiszta magyar falu román
környezetben, elszigetelten van, lakói mégis szá-
munkra is példamutatóan õrizték meg magyar-
ságukat. Ezért könnyû volt kapcsolatot teremteni
velük, bár 1200 km távolságról érkeztek, mégis
közeli barátokká váltak. Útiköltségük fedezésére az
önkormányzattal közösen írt levelünkben pénzbeni
adományokat kértünk. Õszinte meglepetéssel
tapasztaltuk, hogy visszautazásukig minden vára-
kozásunkat felülmúlóan több mint fél millió forint
gyûlt össze. Így támogatásként 542 ezer forintot
utalhattunk át, ami nemcsak az útiköltségüket
fedezte, hanem még az ottani Magyar Ház mûkö-
dését is segíti. Határon túli magyarjaink nagyon
hálásak, mi pedig nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy a falu ilyen nagyszerû összefogást tanúsított. 

Az adományozók szeretnek névtelenek marad-
ni. Ebben az esetben úgy érezzük mégis, hogy di-
csõségtábla helyett ezen az oldalon szerepeljen a
támogatók neve.

Vendéglátó családok: Szabó László Alajos és
felesége Dr. Zabó Éva, Farkas Péter és édesanyja,
Tóth Istvánné Sárika, Simon Csabáék, Sörös
Istvánék, Dr. Dér Mártáék, Németh Györgyék,
Horváth Balázsék.

Adományozók: Kiss István, Dr. Jakab Zsolt, Dr.
Pozsonyiné Falusi Anikó, Farkas Péter, Sé Község

Önkormányzata, Beke Tibor, Janzsó László, Garas
Zoltán, Poór Sarolta, Pezenhófer Györgyné, Altay
Fogászati Bt., West Watter Víztechnika Kft., "Nyolc
Dinamika" Bt., Dr. Tárczy Csaba, Dr. Padányi Ger-
gõ, Horváth László, Tóth Dezsõ, Poór Józsefné,
Dávid Ferenc, Kiss Gyula, Szekszer Endre, Szev-
ronika Bt., Sipos Gábor, Dr. Padányi János, Klei-
mann Sándor, Molnár Józsefné, Takács Antalné,
Bolfán Margit, Macsinga András, Szent Rita Gyógy-
szertár, Magyar Károly, Pajor Mónika, ÖrökSÉgünk
Alapítvány, Rozslai Anita, Varju István, ifj. Tóth
Dezsõ, Falvay Cseperke, Molnár József,
Gencsapáti Plébánia, Polczer Emil, Szalai Zoltán,
Koroknai Zoltán, Márton Med Bt., SA-Bo Invest
Kft., Gombor Györgyné, Perenyei fellépéskor a
perenyei hívek adománya. Továbbá Takács Lajosék,
Soós Józsefné, Bartos Dénesné, Balikó Cukrászat,
Horváth László kocsmáros, Szabó József, Bódi
István, Vörös Lászlóék, Konti Zoltán Demizson
Klub, Konti Zoltánné, Bíró Jánosnéék és a Mosoly
Klub, Molnár László, MG Bt., Bálint Gertrúd

Nyisztor Ilona népdalénekes, a csángó zenei kul-
túra leghitelesebb követe a zenei örökséget
tanítványainak adja át, egyúttal õ a Magyar Ház
vezetõje is. Hazautazásuk után hálás köszönetét
fejezte ki: " Nem tudom, megérdemeljük-e a jósá-
gotokat minden szemponttól. Isten fizesse meg.
Örülnék, ha én is, mi is azt a nagy szeretetet vissza
tudnánk fordítani." Köszönetét valamennyi vendég
nevében fejezte ki, akik a következõ személyek
voltak: Nyisztor Ilona, Nyisztor Mihály, László
Mónika, Tamás Marika, Veres Mihaela, Tamás
Magdolna, Pusztinai Valéria, Mátyás Mihaela,
Mátyás Karina, Tamás Karina, László Anna, Száras
Magdolna,  László Nárcisz, Katana Eduárd, László
Albert.

ÖrökSÉgünk Alapítvány
Fotó: Horváth Balázs
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A Séi Telegráf májusi számában már beszá-
moltunk elõzõ évi és idei tavaszi munkánkról. 
A nyár folyamán augusztus 18-24. között határon
túli magyarokat, moldvai csángó vendégeket
fogadott a falu. A vendégek programját szer-
veztük, koordináltuk és számlánkon fogadtuk a
részükre érkezõ pénzbeni támogatásokat. Errõl
külön cikkben számolunk be Csodálatos össze-
fogás Sében címmel. 

Az elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 %-
ából befolyt támogatást, 73.777,-- Ft-ot köszö-
nettel fogadtuk és az összeggel a moldvai csán-
gókat támogattuk. Az ez évben beérkezett 1 %-
os támogatást a temetõben felállítandó harangláb
javára fogjuk átutalni.

Önként vállalt feladataink gyarapodása igényel-
te, hogy 5 fõrõl 7 fõre bõvítsük az alapítvány
kuratóriumát. Poór Sarolta – aki önzetlenül végzi

14 éve a könyvelést – ez évtõl a kuratórium tag-
ja lett Dr. Szendrõ Németh Tamás ügyvéd úrral
együtt.

Tizennegyedik alkalommal rendeztük meg az
adventi koncertet december 2-án. A mûsor fõ
gondolata az volt, hogyan õrizhetjük meg hagyo-
mányainkat, népszokásainkat, istenes énekeinket
generációról generációra továbbadva. A Perenyei
Férfi Népdalkör tagjai a falujuk betlehemi pász-
torjátékát mutatták be, úgy ahogy egykor nagy-
apáik, apáik is elõadták ilyenkor decemberben. 
A Sében átmenetileg tartózkodó moldvai csángó
népdalénekesek – nagymama és unokája – úgy
õrizték meg õseik, nagyanyáik, anyáik istenes
énekeit, hogy magyar nyelvû oktatásban nem
részesülhettek és a színtiszta magyar faluban a mai
napig a mise nyelve is román. A mûsort levezette
és adventi gondolatait elmondta Horváth

Balázsné, az alapítvány elnöke. Az est megala-
pozta az adventi hangulatot, melyet még fokozott
az utána következõ szeretetvendégség: a hava-
zás, a betlehemi jászol fénye, az adventi illatok. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
segítõknek és a sok finom süteményt készítõknek.
Öröm, hogy nemcsak felnõtt asszonyok sütik bele
a szívüket is a süteményeikbe, hanem az után-
pótlás is ráhangolódik erre az eseményre. A 10
éves Mariska 8 éves húgával együtt készítette a
citromos szeletet, melyet saját maga kínált. Ne
aggódjunk, hogy Sében nincs kikre bízni a hagyo-
mányõrzést.

Meghitt adventi idõszakot, áldott Karácsonyt,
békés ünnepeket, boldog új esztendõt kívánunk a
falu minden lakójának.

ÖrökSÉgünk Alapítvány

BBeesszzáámmoollóó  aazz  ÖÖrröökkSSÉÉggüünnkk  AAllaappííttvváánnyy
tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll

Szikrázó fények, csillogó reklámok, harsány –
karácsonyt idézõ – zene.  Minden eladó. A kon-
zumcivilizációs világ figyelemfelhívó látszata alatt
azonban nagy üresség tátong. Lázasan díszítjük
az utcát, az üzletet, a hivatalt, a lakást. De vajon
lesz-e a lakásból otthon és a környezetünkbõl
árad-e melegség egymás felé? Vajon hány lélek
didereg belül a csillogó álca alatt…? Perc-
emberekké akar manipulálni a fogyasztásra épülõ
– eresztékeiben már erjedõ – világ.

Észrevesszük-e a mellettünk élõben a szoci-
álisan, morálisan, betegség által meggyötört rá-
szorulót, a lelki éhezõt?  Szent Mártont magáé-
nak valló vidék a szájával hirdeti a köpeny-
megosztás nagyszerû gesztusát, vagy tudja-e nem
programszerûen tenni az év minden napján
csendben, felhajtás nélkül?  Be tudunk-e vállalni
egy "koldust"?  Vajon biztosan kijelenthetjük, hogy
mi nem fogunk segítségre szorulni? Ezekre a
kérdésekre csak mi adhatjuk meg a napi választ
magunknak - újra és újra.

Az esélyegyenlõséget deklaráló számtalan jog-
szabályt egyetlen parancs megtartása kiválthatná:
Amit szeretnéd, hogy az emberek veled szemben
megtegyenek, tedd meg te másokkal! Vagyis sze-
ressed úgy a másikat – a felebarátodat – mint
önmagad!

Az esélyegyenlõtlenséget valamennyire ki-
egyenlíteni, támogatni a szükségben lévõt, anya-
giakon túl és mellett – leginkább értõ – érzõ hall-
gatással és meghallgatással lehet. „Jól csak a
szívével lát az ember“.

Tudunk-e ajándékozni egy „köpeny-nyi“ idõt a
szomszédnak, ha nem is kéri, csak látjuk a szük-
séget?

A szeretet ugyanis azokat a kéréseket is
meghallja, amiket nem mondtak ki.

Le tudunk-e ülni, – csak úgy – egy betegágy-

hoz, hogy meghallgassuk a szenvedõt?  Tudunk-
e a hivatalos idõn kívül  többet  szánni egy fiatal-
ra, aki élete sorsfordító döntése elõtt álldogál
tanácstalanul? Számtalan lehetõség kínálkozik, de
mi elrohanunk mellette. Így karácsony elõtt aztán
próbálunk kampányszerûen jót tenni, adakozni.
Ez önmagában nemes dolog. De kevés, ha az
ünnepek elmúltával lakatra zárjuk szívünk ajtaját. 

Az önzésnek, a felelõsséghárítás útvesztõjé-
nek, a „fogyassz“, „cserélj“ (bútort, autót, társat,
hazát és hitet) hazug reklámjának egyenesen
következménye a káosz. Széttört kapcsolatok,
meggyilkolt magzatok, magányos, önmaguk elõl
menekülõ életek jelzik „eredményességét“.

Mit üzen advent ezzel szemben? Bátorít a cse-
lekvõ szeretetre. Bizalmat sugall. Ne félj! Fordulj
Hozzá! A karácsony éjszakáján megszületett

Kisgyermek gyengeségében, nyomorúságos
körülményeiben az esélytelenekkel való azono-
sulás megtestesítõje. Életével /halálával/ a testi-
lelki-morális nincstelenségben tengõdõk feleme-
lését, a testvéri szeretet parancsának életnormává
emelését szolgálta: a lélekmentést, az üdvösséget.

A Teremtõ mindnyájunkba a Jót kódolta.
Döntésünk szabad. De a választásunk követ-
kezményeit viselnünk kell. Nincs olyan ember, aki
ne tudna valamit ajándékozni a másiknak, akár egy
mosolyt is.

Mindnyájan ajándékok lehetünk – lehetnénk –
egymás számára az életünkkel – a végsõ sóha-
junkig. Ennek az utolsó útnak minden fájdalmas
szépségét kimeríthetetlen erõforrásként élhettem
meg ez év nyarán. Nagy kegyelmi idõszak volt.
Egy különös advent…  Áldott, meghitt
ünnepeket!

Dr. Asbóth Mária
Fotó: Csalló Ferenc

EEssééllyyeeggyyeennllõõsséégg  aaddvveenntt  iiddeejjéénn
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TTiisszztteelltt  LLaakkoossssáágg!!

A település körzeti megbízottjaként köteles-
ségünknek érezzük, hogy röviden rendõrségi tájé-
koztatást adjunk Sé település lakosságának a Séi
Telegráfon keresztül. Bízunk abban, hogy e rövid
tájékoztatóval el tudjuk kerülni azokat a szabály-
sértéseket, bûncselekményeket, melyeket Önök
kárára követnek el, illetve Önök a károsultjai. 

A kistelepüléseken – Sében ilyen még nem for-
dult elõ, a településen idén még nem történt bûn-
cselekmény – gyakran jelennek meg olyan bûnö-
zõi csoportok, akik az emberek hiszékenységét,
figyelmetlenségét használják ki. Ezen bûnözõi
csoportok fõként az idõsebb embereket keresték
fel, s hamis információkkal, ürügyekkel (szerve-
zetek, cégek munkatársainak adták ki magukat)
jutottak be a sértettekhez és követtek el sérel-
mükre bûncselekményeket. Ezen cselekmények
megelõzése érdekében, ha valaki vagy valakik az
említett cég vagy szervezet munkatársainak adja -
adják ki magukat, minden esetben kérjenek tõle-
tõlük igazolványt. Ha a személy vagy a személyek
nem tudják igazolni kilétüket, ne engedjék be a
házakba és hívjanak minket a lent megadott mobil-

telefonszámokon, vagy hívják a 107-es segély-
hívószámot. Amennyiben ilyen személyekkel
találkoznak, akkor a lehetõ legtöbb információt
jegyezzék meg róluk (külsõ személyleírás, öltö-
zet), valamint ha az elkövetõk gépjármûvel
közlekednek, akkor – ha lehetséges – rögzítsék a
jármû típusát, színét, rendszámát, s a benne ülõ
személyek számát. 

A karácsonyi ünnepek közeledtével nagyobb
figyelmet kell fordítani a zseblopásokra, gépjár-
mûfeltörésekre. Ezen bûncselekmények elkerü-
lése érdekében felhívjuk a figyelmet, hogy a gép-
kocsikban soha ne hagyjanak értéket, személyes
iratokat, azokat minden alkalommal vegyék ki a
gépkocsikból. Továbbá vásárlások során az
áruházakban, a bevásárlóközpontokban a kézi-
táskájukat, retiküljüket mindig zárt állapotba
hordják, illetve a pénztárcát jól elzárt (patent,
zipzár) zsebben tárolják.  Amennyiben az áru-
házban van értékmegõrzõ, akkor a kézitáskák
elhelyezése a megõrzõben ajánlott. 

A korai sötétedés miatt fel kell, hogy hívjuk a
figyelmet a közlekedés veszélyeire is. Ha gépko-
csival közlekednek, akkor indulás elõtt szánjanak
pár percet a jármû világítóberendezéseinek és

ablaktörlõinek ellenõrzésére, hisz ezek nem ha-
tékony mûködése balesetet okozhat. Kerékpárral
történõ közlekedés során pedig figyeljenek a
kerékpár kötelezõ tartozékainak (prizma, elsõ és
hátsó világító berendezés, csengõ, lakott
területen kívül korlátozott látási körülmények
között láthatósági mellény) meglétére. Ezek
hiánya nélkül ne keljenek útra kerékpárral. 

Végül, de nem utolsósorban a hideg idõ miatt
kiemelt figyelmet kell fordítani az idõs, egyedül
álló személyekre, akik nehezen tudják magukat
ellátni. Ha ilyen személy van a rokonságukban,
környezetükben, szomszédságukban, s rövi-
debb ideje nem látták, nem adott jelet magáról,
akkor a kihûlések megelõzése végett keressék
fel õket, vagy hívjanak minket a lenti
mobiltelefonszámokon, vagy hívják a 107-es
segélyhívószámot.  

Ezúton is köszönjük a lakosság együttmû-
ködését!

Szalay Gábor  r. törzszászlós
körzeti megbízott

telefonszám: 06 20/ 243 34 09

Németh Tibor r. fõtörzsõrmester
körzeti megbízott

telefonszám: 06 20/923 93 19 

RReennddõõrrssééggii  hhíírreekk

TTééllii  ttáájj
Fehér a tó,
fehér az erdõ,
arany az ég,
arany a felhõ.

Tiszta a táj,
tisztább a fenti,
földi szépnél
szebb ami égi.

Csider Sándor

AAnnyyaakköönnyyvvii
hhíírreekk

SSzzüülleettééss

Henc Bernát, 
Németh Ádám, 
Szabadi Patrik, 
Rózsa Vivien, 
Gellén Zoé, 
Horváth Liza

HHaalláálloozzááss

Bocknák János
Kajzinger Andrásné

Gréczi Károly

AA  FFaalluuhháázz  pprrooggrraammjjaaii



6 2012. DECEMBER

Nyár végén augusztus 2-án találkozott újra a
klubtagság teljes létszámban. Nem elsõsorban a
szórakozás, kikapcsolódás volt a cél, hanem a vál-
lalt kötelezettségünk, jelesül: fõzzünk a falu népé-
nek. Meleg volt nagyon, idõben el kellett kezdeni
a fõzést, néhányan már elõtte nap délután
elvégezték az elõkészületeket (húsaprítás, hagy-
mavágás stb). 

A munka, mint általában, tovább tartott, mint
az élvezet, nagyon hamar elkapkodták a fõztün-
ket.

Ezután jutott kissé idõ a mûsorszámokba való
belehallgatásba, Maksát pedig már az elejétõl hall-
hattuk mi is.

E hét vasárnapján pedig kirándulni, pontosab-
ban túrázni invitáltuk a faluban vendégeskedõ
csángó gyerekeket. Jöttek is szép számban, fel-
nõtt kísérõikkel, s mi is vittünk családtagokat. 
A pálya mögött tértünk be az erdõbe, jó nagyokat
kacskaringózva értünk ki onnan. Az ennivalót
autóval szállító férfiak már ránk telefonáltak, hol
vagyunk, mikor érkezünk. Megígértük, hogy

sietünk, de a cél elõtt nem sokkal egy kiskertben
hagyományõrzõ egyesület próbált a Karneválra, s
meghallva az énekszót kijöttek, beinvitáltak min-
ket. Akit érdekelt, kipróbálhatta a karddal való
vívást, íjászkodást.

Megérkezve rögtön szalonna- és kolbász-
sütéshez láttunk. Lehetett beszélgetni, Mónikát,
az egyik csángó anyukát hallgatva kissé bete-
kinthettünk az õ otthoni életük mindennapjaiba,
küzdelmeikbe. Azt gondolom, nem lehet könnyû
nekik a mindennapi megélhetés biztosításán túl a
magyarságuk, múltjuk megõrzése.

Közben a gyerekek játszhattak, focizhattak,
nagyon szép idõ volt, ráértünk. Jó sokára kezdtünk
el a hazaúthoz készülõdni. Azt gondoltuk,
lerövidítjük a sétát, ami nem egészen sikerült, végül
kissé máshol lyukadtunk ki az erdõbõl, mint ahogy
terveztük. Sõt, visszafelé is kellemes meglepetés ért
bennünket. Egy másik kiskerttulajdonos (némi
erdélyi kötõdéssel) szintén meghallotta a csángó
énekszót, kijött elénk, s nem volt mese, itt sem
mondhattunk nemet a kedves invitálásnak, ahol lát-

szott, hogy nagyszámú vendégség van készülõben.
Kaptunk innivalót, ki mit kért, természetesen a
gyerekek itt is felkérést kaptak néhány dal elének-
lésére, aminek nagyon szívesen eleget tettek.
Számomra nagy öröm és meglepetés is volt látni,
hogy milyen szívesen fakadtak dalra, s milyen átélés-
sel, és természetességgel énekeltek. Ahol ilyen fiat-
alok vannak, nem lesz baj a hagyományõrzéssel.

Õszi összejöveteleinket s az évet már hagyo-
mányosnak számító vacsorával zárjuk, ahol remél-
hetõleg az önkormányzat képviselõjét is vendégül
láthatjuk, mintegy köszönetképp a támogatásért.

A kupakgyûjtés befejezõdött, új cél felé nézünk.
Az egyik: a helyi médiában olvastuk a felhívást:
meleg ruhát, cipõt, kabátot várnak a hajléktalanok
számára a Segítõházban. Próbálunk gyûjteni, ha
valakinek van az otthonában feleslegessé vált és
még használható állapotú darab, Bíróné Ildihez
beadhatja, s az ünnepek alatt eljuttatjuk a Zanati
út 1/a. szám alá. 

S végül itt kívánnék a falu elöljáróinak és min-
den lakójának bensõséges karácsonyi ünnepet, és
egészségben, sikerekben gazdag új esztendõt a
Mosoly Klub tagjainak nevében. 

Bolla Norbertné

AA  MMoossoollyy  KKlluubb  õõsszzii  hhíírreeii

KKeeddvveess  SSééiieekk!!
Idén is megrendezzük karácsonyi össze-

jövetelünket, melynek során feldíszítjük a falu 
karácsonyfáját. 2012. december 22-én,

szombaton 16.00 órától a Faluházba várjuk
a 

falu lakóit: azokat, akik el szeretnék helyezni
karácsonyfadíszüket a falu karácsonyfáján, és
azokat is, akik egy pohár forralt bor vagy tea

mellett egy jót beszélgetni szeretnének. 
A karácsony elötti idõszak rohanása közben

legyen ez az este az ünnepre való 
ráhangolódás, a megnyugvás ideje.

16.30 órakor kezdõdõ betlehemezéssel 
színesítjük az est programját. 18.00 órakor

Osztrosits Istvánné karácsonyi dalokat
énekel.

VÁRJUK EGYÜTT A KARÁCSONYT!

Sé Község Önkormányzata

MMuunnkkáállaattookk  
aa  ffaalluubbaann
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GGááttaayy--GGüünntthheerr  FFeerreenncc::  
AA  bbeeccssüülleett  áárraa  

(Print 2000 Nyomda, Kecskemét, 2000.)

Egy szombathelyi születésû, a huszadik század
közepétõl az Alföldön több mint harmadszáz évet
magasabb vezetõ állásban betöltõ ember élet-
útját, pályafutását, s az ahhoz fûzõdõ erkölcsi-
etikai megfontolásokat olvashatja 470 oldalon a
nyájas olvasó. Aki persze nem mindig marad nyá-
jas olvasó, néha elérzékenyül (hadifogság, láger,
félig agyonverés), néha felháborodik, kikel magá-
ból (törvénytelenségek, igazságtalanságok, gaz-
tettek, sunyiságok, sumákságok), néha földijére
ismer (toronyi lignitbánya, séi albérlet), néha
együtt érez vele (nem is néha, sokszor), néha
eltûnõdik: – Hogy is van ez? Hogy is volt ez?
Szóval a huszadik század, a Horthy-rendszertõl
az ezredfordulóig.

Egy színes egyéniségû, otthonról konok kitar-
tást, kevély akaratot öröklõ, makacs férfi több mint
változatos sorsát tárja elénk, aki az életét sok
helyen (front, munkatábor, bánya, sportpályák,
egyetem, államigazgatás, apparátus, nagyvállala-
tok) és sokféle politikai hatalom égisze alatt élte.
Neve Bács-Kiskun megyében fogalom, az ország-
ban gazdasági és pénzügyi körökben ismertté,
elismertté vált. Mígnem, ha nem is teljesen
elõzmények nélkül, de beköszöntött a rendszer-
váltás… innentõl kezdve magunk is lemérhetjük,
hogyan hatott személyes sorsunkra az író által
szubjektív szemszögbõl feltárt híres-hírhedt
események sorozata.

Kiknek ajánlom A becsület árát? A fiataloknak
(sokat lehet tanulni belõle), a már örökifjaknak
(össze lehet vetni saját életünkkel az íróét), a fér-
fiaknak (családi élet, párválasztás, utódnevelés), a
nõknek (dettó), a közelmúlt történelme iránt ér-
deklõdõknek (sommás véleményével lehet vitat-
kozni), a sport után vonzódóknak (Toronytól
Nagyváradig), a valamilyen párt tagjainak, a nem
párttagoknak, a séieknek, a toronyiaknak, az
alföldieknek. S ha magam oldaláról veszem a dol-
got, elsõsorban azoknak, akik komolyan veszik a
költõ sokszor idézett intelmeit: maradjunk ember-

nek minden körülményben!
Kinek ajánlanám egyszóval? Mindenkinek!

Gelléri Molnár László

RRéésszzlleett  aa  kköönnyyvvbbõõll

„A munkanélküli naplómat pecsételtettem.
Elõzõleg megjártam már Ajkát és Pétfürdõt.
Mindkét helyen eredménytelenül jártam, semmi-
lyen munkakörbe nem volt felvétel. Hazafelé tart-
va a család egyik régi ismerõsével találkoztam. –
Ha nem félsz a bányamunkától, akkor gyere ki hat
órára a toronyi lignitbánya reggeli mûszakjának
kezdetére, és azonnal munkába állhatsz. Nos ez
az aranyember a Vas megyei Takarék Toronyi
Bányaüzemének ügyvezetõ igazgatója volt…

Otthon gyorsan megbeszéltük a teendõket. 
A bányába való mindennapi kijárást nem lehetett
megoldani a közlekedés állapota miatt. Ezért
gyorsan szállást kellett keríteni. Nem voltak isme-
rõseink Toronyban, csak a tõle két kilométerre
lévõ Sé községben…

Másnap reggel a mûszakvezetõ aknász várt
rám. Kimentünk a tárnához, ahol bemutatott az
abban a siktában dolgozó bányászoknak. Mintegy
hatvanan lehettünk… A munkánk abban állott,
hogy a tárnából kijövõ anyagot kellett fogadnunk.
A csilléket ki kellett tolnunk a meddõhányó
végére, és ki kellett lapátolni belõlük a meddõt.

Az elsõ mûszak gyorsan és jó hangulatban telt.
Utána az irodában felvették az adataimat, kaptam
elõleget, és az ellátásra vonatkozó jegyeket. Ezek
elsõsorban élelmiszerekre – zsír, liszt, szalonna –
jogosítottak, de volt köztük például cipõtalp
utalvány is…

Megtörtént az, amire számítottam. Szep-
tember elsejére érkeztem haza a hadifogságból,
és októberben családfenntartó szénbányász lett
belõlem…

A séi családnál szállást és napi étkezést kaptam
elfogadható áron. A házigazda három fiúgyer-
mekes mozdonyvezetõ volt. Egy szobában alud-
tam velük, de akkor az ilyen dolgokból nem csinál-
tunk problémát. Melegszívû, megértõ emberek

voltak. Reggel már innen indultam munkába.
Ahhoz, hogy a reggeli mûszakra beérjek.
Legalább fél ötkor kellett felkelnem. A házinéni
hozzá volt ehhez szokva. a vonatok sokszor haj-
nalban indulnak. Nem kímélik vezetõjüket…

A több helyrõl összekerült gárda egységes és
összetartó volt. Megosztottság semmilyen alapon
nem volt. A föld alatt végzett munka során a
potenciálisan fennálló veszély miatt az emberek
kölcsönösen tisztelték egymást. Az együvé tar-
tozást a bányamunka jellegén túl a futballcsapat is
erõsítette. Amikor megtudták labdarúgó mivol-
tomat, a következõ edzésen már be is mutatkoz-
tam. A Toronyi Bányász Sport Club csapata a
járási bajnokságban játszott. Az intézõ és min-
denes a kis falu tanítója volt. Mivel az õ édesapja
volt a szatócsbolt tulajdonosa, a család nagy te-
kintélyt szerzett a faluban. Az edzésen mutatot-
tak alapján azonnal leigazoltak, és a következõ
mérkõzésen már én védtem a kaput… A vasár-
napi szórakozás csúcspontját a meccs jelentette.
Mivel sorra nyertük õket, nagy tekintélynek
örvendtünk faluszerte…

Az ünnepek alatt mindannyian jobban éreztük
magunkat. A sok nélkülözés után megcsillant vala-
mi. Az új év kezdetén abban reménykedtünk,
hogy azt elõttünk álló év valamilyen végleges vál-
tozást hoz. Így kezdtük el az 1948-as esztendõt.
Ezen a télen nem kellett fagyoskodnia a csalá-
dunknak. Szenet és fát kaptunk a bányától. Azzal
a jó érzéssel siethettem haza hosszú, átfagyos-
kodott telek után, hogy melegszívû emberekkel
teli meleg lakás vár rám. Házigazdáimat Sében a
MÁV bõven ellátta tûzrevalóval. A háború utáni
években nagy elõny volt ez. Sok család fûtetlen
lakásban kínlódta át a telet…

Akkor még üzemelt a Szombathely-Rohonc
vasútvonal. A kibányászott szenet saját kisvasút-
tal vittük a toronyi vasútállomásra. Itt osztályozón
keresztül került a tehervagonokba, majd onnan
Ausztriába. Egy idõ után azt kezdték beszélni a
Budapestrõl jött urak, hogy az osztrákok nem
veszik át többet az itt bányászott lignitet…

Amikor elkezdtek keringeni a rossz hírek,
vasárnaponként a nagymise után gyûlésre jöttünk
össze a kultúrházban. Egyértelmû tájékoztatást
kértünk a helyi vezetéstõl. A felszínre hozott
szenet nem szállították el, a külszínre termeltünk,
és egyre nagyobb szénhegyek kezdtek tornyosul-
ni a tárna mindkét oldalán…

Megjelentek az aktatáskás elvtársak, az urazás
kiment a divatból, helyette az elvtárs lett a
megszólítás pártállás nélkül. Azt a hírt hozták,
hogy az itt bányászott lignitre nincs szükség, ezért
üzemszünetet rendelnek el a bányánál.“

(A könyvben leírt séi család Kiss János családja
volt, akik akkor a Szabadság utca 3. szám alatt, a
templom mellett laktak. A lignitbányát bezárták,
az üzemszünet ma is tart. Reméljük – és ezt már
a mai kor embere mondja –, hogy soha nem is
nyitják meg, mert ez a mai technikával és hará-
csoló szellemmel a környéknek nem hasznára, de
nagy kárára volna. Azonban ez már egy másik
történet…)

KKöönnyyvvaajjáánnllóó

LLiiggnniittbbáánnyyáásszzaatt  nnaaggyyüüzzeemmii  mmóóddsszzeerreekkkkeell
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Az év végén, a karácsonyi várakozásban az
ember akarva akaratlanul is számot vet az elmúlt
évvel, értékeli, átértékeli azt, hogy tiszta lélekkel
újult erõvel várja az ünnepet.

Visszatekintve az elmúlt idõszakra azt mond-
hatom, hogy eredményes évet zárunk.

A tavalyi évben a szombathelyi önkormányzat-
tal kötött megállapodással, egy olyan ösvényre
leltünk, amely fiataljainkat a tartós lakhatás felé
vezeti, és amelyen az idén is biztosan jártunk.
Ebben az évben hat szárnyát bontó fiatalunknak
sikerült megoldani tartós lakhatását, a mai nehéz
körülmények dacára. Ezen lakások helyreállítása,
lakhatóvá tétele azonban nem valósulhatott volna
meg, ha nincs körülöttünk ennyi jóakaratú,
segíteni vágyó ember.  

Fiataljaink mindezt jó tanulmányi eredmé-
nyeikkel hálálták meg, hárman sikeres érettségi
vizsgát, ketten pedig sikeres szakmunkás vizsgát
tettek, amit májusban együtt ünnepeltünk.

Emellett az országos médiában is többször
áldoztak ránk néhány hasábot. Ahol végig követ-
hettük az Ifjúsági Ház külsõ férõhelyén élõk
(Anasztázia, Arnold és Zoltán) mindennapjait.

Bár az idei évben is szûkös források álltak ren-
delkezésünkre, mégis a nyári melegben fiataljaink
a magyar tengernél hûsölhettek. Ahol amellett,
hogy feltöltõdhettek a Balaton-felvidék csodálatos
látványvilágával, lelkileg is erõsödhettek, hiszen
naponta csoportfoglalkozásokon vettek részt,
mindezt egy nyertes TÁMOP pályázat és sok fela-
jánlás tette lehetõvé.

De nemcsak a ház lakói fejlõdtek és gyarapod-
tak, az egyre nagyobb adományozási kedvnek
köszönhetõen, az év folyamán kiváló szigetelésû,
új tetõtéri ablakokat építhettünk be a házba, és
napkollektor rendszert alakítottunk ki, ami hasz-
nálati meleg vizet termel. Reményeink szerint a
következõ években ezen beruházásoknak kö-
szönhetõen jelentõsen csökken majd a rezsi
kiadásunk. A megspórolt összeg pedig hozzá-
segít, hogy méltó módon ünnepeljük meg fennál-
lásunk 10. évfordulóját. Hiszen jövõre lesz tíz éve,
hogy Sé község befogadott és támogat minket.

Hiszek a csapatmunka a csapatunk erejében és
hatékonyságában. Az összefogás, segíteni akarás
teremtõ erejében. Abban, hogy csak teljes szívvel
és lélekkel lehet nevelni. 

Végezetül engedjék meg, hogy megajándékoz-
zam önöket a tavalyi karácsonyunk emlékével.

Az elmúlt évben nagy fejtörést okozott szá-
munkra, hogy mi is kerüljön a fa alá. 

Aztán sok önzetlen embernek köszönhetõen,
december 23-án (december 24-én fiataljaink egy
része rokonaihoz indul) este már feldíszítve csillo-
gott a hatalmas karácsonyfa, ünnepi pompában,
fenyõillattal betöltve a házat. Az ablakokban
mikulásvirágok nyújtóztatták piros leveleiket, az
asztalon sütemény illatozott. Elégedetten néztünk
végig a házon, munkánk értékét fiatal tekintetek-
bõl olvashattuk ki. De nem csak a ház öltözött

díszbe, azon ritka napok egyike ez, mikor fiatal-
jaink önként, inget, zakót öltenek, és lelkesen vál-
lon veregetik egymást, mondván "egész jól nézel
ki ember". Szívük is ünnepel. Várakozón, izgatot-
tan és boldogan indulunk el már hagyomány
szerint a bozsoki csárda felé, ahol minden évben
finom falatokkal és hatalmas kedvezményekkel
várnak minket.  A tulajdonos már jó ismerõsként
köszönt, mikor belépünk, és számba veszi fiatal-
jainkat, találkozik-e idén is a megszokott arcokkal
és felfedez-e újakat. A pompás vacsora után
visszaindulunk a házba. Aztán elérkezik az aján-

dékozás. Megvallom, nekem ez a legkedvesebb
pillanatom. Elõször azok az ajándékok kerülnek
átadásra, amit a fiatalok egymásnak vettek, vagyis
annak az illetõnek, akinek a nevét Mikulás este
kihúzták. Ajándékaikat hátuk mögé rejtve, izga-
tottan szorongatják, és alig várják, hogy rájuk
kerüljön a sor. Ilyenkor alapszabály, hogy az
ajándékozó, néhány kedves gondolattal örven-
dezteti meg a megajándékozottat, megköszöni
mindazt a jót, amit az évben az illetõtõl kapott
anélkül, hogy a nevét kimondaná. Ha kiderült, kire
gondol, a megajándékozott átveheti az ajándékát,

"Jövõ az, amit csinálunk" 
AAzz  IIffjjúússáággii  HHáázz  22001122--eess  éévvee



és õ lesz a következõ ajándékozó.  Miközben
nézem, ahogy egyre másra átadásra kerülnek az
ajándékok, gondolatban újra számba veszem az
elmúlt hetek eseményeit. Eszembe jut a rohanás,
készülõdés, az adományozók felkeresése.

Kicsik és nagyok, civilek, vállalkozók, önkor-
mányzatok és magán személyek töltötték meg a
fa alját. Hálás szívem titkon köszönetet mond

nekik, ezért a csodás estéért. Remélve, hogy az õ
ünnepük is hasonló meghittségben és remé-
nyekkel telve telt, mint azoké, akiken segítettek.

"Senkit se eresszetek útjára úgy, hogy jobbá és
boldogabbá ne tennétek!" (Teréz anya)

Ezzel a pár sorral kívánok békés, boldog és
meghitt karácsonyt Sé falu lakóinak, barátainknak,
ismerõseinknek, támogatóinknak és mindenkinek,
aki gondolt, vagy gondol ránk.

A Séi SOS Ifjúsági Ház lakói, nevelõi nevében

Hábetler-Sulyok Mária nevelõ
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DDiissccrriimmeenn!!
Discrimen, ez a felírás kerül az idei borospalack-
jaim címkéjére. Az idei egy különleges évjárat,
kiváló borok születtek. Pedig az idei, a válság éve
volt, aszályos év. A föld is szinte összezsugo-
rodott, magához szorítva a növények gyökerét.
Szükség is volt erre a szorításra, de megérte, az
eredmény kiváló. Szükség is van az összeka-
paszkodásra. Ilyenkor a növényeknek, az álla-
toknak, de az embereknek is kisebb a stressztûrõ
képessége. Érzékenyebbek, ingerültebbek, türel-
metlenebbek. A Demizson Klub 3 éves lett. Már
„szobatiszta“, de kisebb „balesetek“ még elõ-
fordulhatnak. A 2012-es jó évjáratnak számít.
Különleges vendégeink voltak, akik megszépítet-
ték az estéinket és ebben az idõszakban erõt,
jókedvet adtak. Meghatódva gondolok minden
kedves kiemelt vendégünkre, akik költséget sem

kímélve jöttek el közénk. Anélkül, hogy bárkit
akarattal megbántanék azzal, ha kimarad, néhány
név: Cserga, a perenyei férfiak, Balikóné Zsuzsa,
a fodrász Borbély Gábor, Schäffer Erzsike,
Solymosi Miki, az autószerelõ, Mérei János úr
Zalából, Kálmán Laci és kosaras barátai, a
kismamák Reni vezetésével, Fukszberger Imi és
felesége a vasi Hegyhátról, lányok a séi SOS
házból, Asbóth Mária a Máltai Szeretet-
szolgálattól… És a nagy Mi, akik együtt vészeltük
át ezt az évet úgy, hogy nem vettünk tudomást
a válságról. Már állandó, profi fotósunk van
Csalló Feri bácsi személyében, aki megörökít
bennünket az utókornak. Külön örömöm, hogy
mindig jönnek újak és jelenlétükkel színesítik a
találkozásainkat. Erre bíztatnék minden falum-
bélit, segítsen nekünk átvészelni ezeket a „keser-
ves“ éveket, együnk közösen zsíroskenyeret. 
Legyenek szépek az ünnepek, legyen olyan az új
év, amilyet szeretnének! Találkozzunk jövõre a

Demizson Klubban, minden hónap utolsó pén-
tekén.

Konti Zoltán

ÉÉss  vvééggüüll  ééss  aazz  uuttoollssóó  ssoorrookkbbaann..  SSzzeerreetteetttteell
hhíívvookk  mmiinnddeennkkiitt  aa  mmáárr  hhaaggyyoommáánnyyoossnnaakk

sszzáámmííttóó  éévvzzáárróó  ttúúrráánnkkrraa,,  aammeellyy  eeggyy  aallkkaalloomm
aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  eemmlléékkeezzzzüünnkk  aazzookkrraa,,  aakkiikk  bbáárrhhooll  aa

vviilláággoonn  eerrõõsszzaakk  áállddoozzaattaaii  vvoollttaakk..  IInndduullááss  aa
FFaalluuhháázz  eellõõll  ddeecceemmbbeerr  2299--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  

ffééll  99--kkoorr..
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"Életem ott van
Isten tenyerén
Azért nem félek én,
Bármi fáj nekem
Mosolyog szemem.
Száz jajszó között is
Bízom vakon,
Hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul
Ezer baj, veszély
Isten így szól: Ne félj!
Miért is, mitõl is
Félhetnék én:
Az Isten tenyerén?"

Keresztény ember az év végéhez közeledve
számot vet és hálát ad, az Isten tenyerén eltöltött
2012-es esztendõért!

Lelki Élet:
– Minden hónap 13-án a plébánia templo-

maiban Magyar Hazánkért s annak lelki meg-
újulásáért imádkozunk a fatimai este keretében.

– Február 4. Egyházközségi bált tartottunk 130
fõ részvételével a toronyi Mûvelõdési Házban. 
A bál bevételét a toronyi orgona 2008-ban felvett
kölcsönének visszafizetésére fordítottuk.

– Keresztény filmklub keretében Szent

Bernadett életérõl készült filmet tekintettük meg
mind a 4 községben.

– Február 18. Szeretet Láng képe tett látogatást
mind a 4 községben.

– Március hónapban a keresztény filmklub
keretében Pió atya életérõl készült filmet tekintet-
tük meg.

– Március 20-25. között a nagyböjti lelki-
gyakorlatot plébániánk területén Dr. Konkoly
István ny. szombathelyi megyéspüspök vezette.

– Március 25. Mindszenty József bíboros
születésének 120. évfordulója alkalmából emlék-
táblát helyeztünk el a toronyi templom falán.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kap-
csolódóan 12 db gyümölcsfát, 45 db tuját és 50
db rózsatövet ültettünk el a Plébánia udvarán.

– Lélekemelõ volt a szent három nap: nagycsü-
törtökön az utolsó vacsorán történtekre való
emlékezéssel mi is elvégeztük a lábmosás szer-
tartását. Nagyszombaton nagyszámú hívõ rész-
vételével követtük a Feltámadt Krisztust a húsvéti
körmenetben.

– A húsvéti ünnepek után emlékeztünk meg
XVI. Benedek pápa megválasztásáról.

– Április hónapban a filmklub keretében Szent
Rita életérõl készült filmet tekintettük meg.

– Április 3-án a szentpéterfaiak Rock- Passió
elõadását hallgattuk meg.

– Április 22-én 18 gyermek járult elsõ szentál-
dozáshoz.

– Április 29-én Óra Krisztián diakónus tett
tanúságot papi hivatásáról, s a falvakban elvégez-
tük a búzaszentelés szertartását!

– Május hónapban a filmklub keretében Boldog
II. János Pál életérõl készült filmet tekintettük meg.

– Május 1. Egyházmegyei zarándoklat Vas-
várra, ahol plébániánk hívei is képviseltették
magukat.

– Május 11-én elõadás a séi faluházban
Mindszenty József bíboros életérõl.

– Május 13-án a séi faluházban bélyegkiállítás
nyílt II. János Pál pápáról, a fatimai estén a
gyöngyösfalui kórus énekelt.

– Május 14-18. Zarándokút Lengyelországba
Boldog II. János Pál nyomában.

– Május 26. A plébánia híveinek zarándoklata
a gencsapáti Szentkúthoz.

– Május 28. bérmálás: Dr. Veres András
megyéspüspök úr 18 fiatalnak szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét.

– Június 13. A fatimai estet Tál Zoltán keszthe-
lyi plébános úr vezette.

– Június 17. Hittanos gyerekek Te Deuma.
– Június 24. Hegyi zarándoklat Torony község-

ben, az imádságot Brenner József ny. püspöki
helynök tartotta.

– Június 30. Plébániánk esztergomi kirán-
dulása, hajóútja Budapestre 110 fõ részvételével.

– Július 13-án fatimai esténken a táplánszent-

kereszti fúvószenekar tartott koncertet.
– Július 28-29. Molnár János püspöki titkár

újmiséje a plébánia területén.
– Augusztus hónapban a plébánia területén a

lelkipásztori szolgálatot Brenner József ny. püspö-
ki helynök és Dr. Török József professzor úr lát-
ták el.

– Szeptember 2-án volt hittanos gyermekeink
Veni Sancte-ja.

– Szeptemberben a fatimai estén a szentpéter-
faiak Rock Passió elõadását hallgathattuk meg újra
a nagyszámú érdeklõdésre való tekintettel.

– Október 6. megemlékeztünk az ondódi
kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról.

– Október 7. megemlékezés Toronyi Németh
István születésének évfordulójáról.

– Október 8-18. André Erick Alves Ferreira
brazil pap látogatása a Plébánián.

– November hónapban a filmklub keretében
Mindszenty József életérõl készült filmet, valamint
a II. Vatikáni Zsinatot összehívó pápa XXIII.
Jánosról szóló filmet tekintettük meg.

– Október 28. Gitáros kórus szereplése a
toronyi szentmisén.

– November 8-15. Szentföldi zarándoklat.
– November 13. Fatimai esten tartotta újmi-

séjét Óra Krisztián zalaegerszegi káplán Dozma-
ton.

– November 24. Gitáros kórus szereplése a
bucsui szentmisén.

– November 25. Új egyházközségi Képviselõ-
testületek választása mind a 4 községben, mivel
5 éves megbízatásuk lejárt. Egyházközségi elnö-
kök Bucsuban Szakács Ferenc, Dozmaton Binger
Miklós, Sében Kiss György, Toronyban Unger
Imre.

– December 1. Horvát nemzetiség adventi
gyertyagyújtása, szentmiséje.

– December 2. Az új egyházközségi képviselõk
eskütétele, valamint a séi templomban az Örök-
ségünk Alapítvány adventi, karácsonyi koncertje.

Beruházásaink:
Bucsu: A Püspöki Hivatal az Önkormányzat és

a Hívek összefogásának eredményeképp meg-
történt a templomtetõ teljes felújítása, valamint a
templom körüli parkosítás, elhelyezésre került a
templom történetét bemutató tábla, valamint a
Szûzanya szobor a templom mellett. A templom
új oltárterítõkkel és új szõnyeggel gazdagodott.
NKA pályázaton nyert pénzbõl, valamint a hívek
adományából tavasszal megkezdõdik az oltárok
restaurálása, amely 2013. augusztus 15-én feje-
zõdik be.

Dozmat: NKA pályázaton nyert pályázat,
valamint a templomért létrehozott alapítvány
anyagi támogatásának köszönhetõen elkezdõdött
a templombelsõ felújítása, amely 2013. augusz-
tus 15-re fejezõdik be.

Sé: Minden hónap elsõ vasárnapján a temp-
lombelsõ festésére gyûjtünk.

Torony: A Püspöki Hivatal segítségével meg-
történt a templombelsõ festése, az Önkormányzat
segítségével visszakerült és megújult a templom
keresztje, Rácz István és családja adományából

EEggyyhháázzii  hhíírreekk
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harangjáték került a templom tornyába. A hívek
adományából megtörtént a templom körüli szak-
szerû vízelvezetés és a plébánia padlásának
szigetelése Horváth Ádám felajánlásából.

Plébániánkhoz (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony)
3.500 hívõ tartozik
– Évi szentáldozások száma: kb. 15 000 fõ
– Húsvéti gyónók száma: kb.     400 fõ
– Karácsonyi gyónók száma: kb.     350 fõ
– Keresztelések száma: 

2011-ben: 42 fõ
2012-ben: 50 gyermek: 23 fiú

27 lány
– Házasságkötések száma: 

2011-ben: 6
2012-ben: 2  pár.

– Halálesetek száma:
2012-ben: 35
2012-ben: 33 halott, 
(dec. 6-i adat) ebbõl szentségekben nem
részesült 10 fõ.
Bucsu: 10 fõ
Dozmat 2 fõ
Torony: 19 fõ 
Sé: 2 fõ

Magyarországon minden egyházközség bevé-
tele az egyházközségi hozzájárulásból, persely-
pénzbõl és adományokból tevõdik össze. Így az
egyházi és naptári év végéhez közeledve sze-
retnénk pár mondatban szólni az egyházközségi
hozzájárulásról. Szent István kora óta kötele-
zettségeink között szerepel az egyház anyagi
támogatása is, hisz templomaink és a plébánia
mûködtetéséhez, karbantartásához állami segít-
séget nem kapunk. Minden egyházközség
önfenntartó a hívek adománya által. Az egy-
házközségi hozzájárulást minden megkeresztelt
embernek ahhoz az egyházközséghez kell fizet-
nie, amelynek területén lakik, tehát az egyház-
községhez való tartozás nem tetszõleges, hanem
a lakóhely szerinti. 

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke az
1983-as Egyházi törvénykönyv valamint az 1997.
évi Szombathelyi Egyházmegyei Zsinat határoza-
ta értelmében is az évi nettó jövedelem 0,5 %-a.
A hozzájárulást a Toronyi Plébánián vagy a kijelölt
egyházközségi tagoknál, ill. a mellékelt csekken
lehet befizetni. A csekken történõ befizetés után
is a plébánián található nyilvántartásba bejegy-
zésre kerül a hozzájárulás. Az egyházközség
képviselõi utcánként próbálták a hozzájárulást
összeszedni, de több esetben sem találták otthon

a híveket, vagy éppen az idõpont nem volt alkal-
mas, ezért gondoltunk arra, hogy a meglévõ
lehetõségek mellett a csekken történõ befizetést
is felkínáljuk mindenkinek. S egyben köszönetün-
ket fejezzük ki mindazoknak, akik az egyházi adó
pontos megfizetésével, adományaikkal, rendsze-
res perselypénzzel támogatják egyházközségünk
mûködését és a templomunk fenntartását, illetve
annak további szépítését. 
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– Február 2-án egyházközségi bált tartunk.
– Nagyböjti lelkigyakorlatunk Hirt Vilmos ver-

bita atya vezetésével március 12-17-ig lesz.
– Május 1. Egyházmegyei zarándoklat Mária-

remetére.
– Gyermekeink elsõáldozása május 12-én lesz.
– Május 25 plébániai kirándulás Pannonhalma,

Zirc útvonalon.
– Június második fele zarándokút Erdélybe.

Szolgálatom kezdetén – gyengeségem tudatá-
ban – kértem, hogy miként Jézus Krisztus sem volt
magára hagyatva szolgálata közben, mert voltak
tanítványai, így számítottam én is minden jóaka-
ratú ember segítségére. Köszönöm, azoknak, akik
meghallották kérésemet és segítségemre voltak az
eltelt esztendõben, mert ha a pásztor és a nyáj
egyet akar, akkor azon az Isten áldása van. Így
legyen és az Úr segítsége legyen velünk.

Túrmezei Erzsébet gondolatával mondok

köszönetet az Úrnak a 2012-es esztendõért, s
kérjük kegyelmét az újesztendõre, egyházköz-
ségünkre, annak valamennyi családjára, hívõjére!

„Láttam Uram, az egyik béna volt, a másik
aszott, sárga, vagy nem volt lába. De a Te fényed
hullt a betegágyra. S hitükkel elrejtõztek Nálad, S
úgy hordozták mázsás terhüket – a Te erõddel –
mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt
roskadozókat, mert mázsás teher könnyû, mint a
kis szalmaszál Veled, de nélküled a szalmaszál is
mázsás súly lehet.

Új évbe indulok!
Nem tudom, mi vár rám,
csak azt tudom, velem vagy,
s nem hagysz árván!
Csak azt tudom, utam már kijelölted,
S mint bízó gyermek járhatok Elõtted.
Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,
S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj,
hogy cél iránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.
S ha szereteted mázsás teherrel tenné
próbára ezt a gyenge vállat,
segíts úgy hordozni mázsás terhemet a
Te erõddel,
mint szalmaszálat.“

Dr. Perger Gyula 

AA  ssééii  eeggyyhháázzkköözzsséégg  
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Egyházközség elnöke: Dr. Perger Gyula
Egyházközség világi elnöke: Kiss György

Antal Józsefné, H. Pezenhófer Brigitta, Hotzi Ferencné, Dr. Jakabné Varga Cecília, Kiss György,
Dr. Nedeczky Alajos, Mihalicz Rafaelné, Móricz Bálint, Pezenhófer György, Poór Sarolta, Raffai
Menyhért, Soós Józsefné, Székely Edgár, Székely Marcell, Takács Lajosné , Dr. Timár Gáborné, 

Viszked András

December 24. hétfõ 16 óra:
Jézuska várás

22 óra: elõvételezett éjféli mise
December 25. kedd 930 óra: 

ünnepi karácsonyi mise
December 26. szerda 930 óra: 
Szent István diakónus ünnepe

December 27. csütörtök 18 óra: 
Szent János ünnepe – Borszentelés a toronyi

templomban
December 29. péntek: 

Aprószentek ünnepe, 1730-kor szentségimádás,   
18 óra szentmise a toronyi templomban

December 30. vasárnap 1115 óra: 
Szent Család vasárnapja, Családok megáldása

December 31. hétfõ 17 óra: 
Év végi hálaadás a toronyi templomban
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Miután sikerült megõriznünk Megyei II. osztá-
lyú tagságunkat, megkettõzött erõvel veselked-
tünk neki a bajnokságnak. A pályavilágításnak
köszönhetõen az edzésfeltételek biztosítottak
voltak, legnagyobb örömünkre a legtöbbször 20
fõ feletti létszámmal edzettünk! Kellõ alapot jelen-
tett, hogy a felkészülésünk jól sikerült, továbbá egy
rendkívül tehetséges, sokra hivatott játékoskeret
is rendelkezésre állt. Ebbõl kifolyólag nem is
lehetett más célkitûzést megfogalmazni a csapat-
tal szemben, mint a középmezõny elérését. 

A bajnokságot nagyszerûen kezdtük, hiszen az
elsõ négy fordulóban nem kaptunk ki, két gyõ-
zelem és két döntetlen szerepelt a nevünk mel-
lett, úgy hogy közben játszottunk az „õsi“ rivális
Torony otthonában is. Nem véletlenül haran-
gozták be a tudósítások rangadóként a
Balogunyom elleni búcsúi meccset. A rekord
nézõszám elõtt megrendezett találkozón sajnos
vereséget szenvedtünk, de a fordulatos mérkõ-
zésen nem vallottunk szégyent. Ezt követõen
felemásra sikeredett a szereplés, voltak nagy
gyõzelmek, mint például a Táplán ellen, voltak
nagyszerû meccsek, mint például az Újperint ellen
és volt nem várt „alulteljesítés“, mint például a
Herény elleni mérkõzésen. Meg kell jegyezni,
hogy több esetben sérülések, eltiltások miatt nem
mindig az „alapcsapat“ futott ki a pályára,
ugyanakkor ez lehetõséget nyújtott több ifi játékos
bemutatkozására a felnõtt csapatban, gyorsan
hozzáteszem, nem vallottak szégyent! Végül a
11. helyen 16 ponttal fejeztük be az elsõ félévet,
ami az elõzõ bajnokság õszi idényében meg-
szerzett 5 ponttal szemben nem rossz, ugyan-
akkor ez még kevés, hiszen a bajnokság végén az
elsõ tízben kell végezni! A csapatból többen nyúj-
tottak jó teljesítményt, az értékelésre az idény
befejeztével kerül sor. Annyit azért megemlítek,
hogy a nyáron igazolt Sümegi László nemcsak a
házi, hanem a Megyei II. osztály góllövõlistáját is
vezeti 13 góllal!

Az ifjúsági csapat kerete a nyáron alaposan át-
alakult és a vérfrissítés is kellett ahhoz, hogy egy
nem várt szereplést produkáljanak, pozitív érte-
lemben! Minden meccsükön érzõdött, hogy
együtt van a csapat, az Újperint elleni mérkõzés
kivételével azt nyújtották, amit elvártunk. Ez nagy
szó az elmúlt évek katasztrofális szereplését
figyelembe véve! Végül a 6. helyen, 30 ponttal!
fejezték be fiataljaink az elsõ félévet, annak
ellenére, hogy több esetben a felnõtt csapatot is
ki kellett segíteniük és õket sem kerülték el a
sérülések. Cél az idény végére az elsõ hat hely
valamelyikének megszerzése. A gárdából 12 gólt
szerzett Szekeres Martin, aki elõkelõ helyet foglal
el az ifjúsági bajnokság góllövõlistáján is!

Tájékoztatom Önöket, hogy a TAO-program
keretében ismét sikeresen pályáztunk! Ugyan a
pálya öntözõrendszerének kiépítésére és a pálya-

világítás korszerûsítésére benyújtott kérelmünket
elutasította az MLSZ, de a sportfelszerelések
vásárlásáról szóló pályázatunk támogatásra került.
Az ELEKTROMOL Kft. biztosította 2012. évi tár-
sasági adójából a pályázat anyagi fedezetét.
Köszönet érte a cég ügyvezetõ igazgatójának, 
Molnár Sándornak! Nyilván önrésszel is ren-
delkezni kell. Mivel a pályázat kivitelezésére 2013
tavaszán kerül sor, ezért reményeink szerint Sé
Község Önkormányzata, mint ahogy eddig
mindig, ismét partner lesz, és tudja biztosítani az
önrészt a megvalósításhoz!

A 2012. augusztus 03-án, – mint már az elõzõ
számban részletesen ismertettem – megválasz-
tásra került SÉ Község Sportegyesületének új
vezetõsége. Sajnos hivatalos mûködését a bírósá-
gi végzés hiányában még nem tudta megkezdeni,
reményeim szerint ez már nem várat sokat
magára.

Örömmel értesítem Önöket, hogy a községben
elindult valami „sportéletféle“. Ez megnyilvánul
egyrészt abban, hogy mérkõzéseinkre egyre
többen kíváncsiak, sõt törzsszurkolóink a mecs-
csek után közösen a csapattal „elemzik“ az adott
mérkõzés történéseit egy pohár sör, vagy egy
üdítõ mellett, egy nagyon jó közösség van
kialakulóban! Másrészt megkezdte szereplését a
Séi Banditák névre hallgató tekecsapat! Õk a
környezõ falvaknak szervezett bajnokságban
vesznek részt, igény esetén természetesen a csa-
pat létszáma bõvíthetõ, vagy akár több csapat is
indítható! 

A labdarúgó csapat az eddigiektõl eltérõen
2012. 12. 15-én félévzáró bankettet szervez!
Erre a rendezvényre törzsszurkolóink is meghí-
vásra kerültek, hiszen Õk is szerették volna, ha a
kialakulóban lévõ sportközösség még jobban

összekovácsolódna! Úgy gondolom, a sikeres
végrehajtás borítékolható!  

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

Végezetül engedjék meg, hogy Sé Község
Sportegyesülete, valamint a játékosok nevében is
kívánjak a falu lakosságának és minden kedves
Szurkolónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és
erõben, egészségben, (sport)sikerekben gazdag
boldog új évet! 

HAJRÁ SÉ!!!
Nagy Róbert, SE elnöke

FFooccii  hheellyyzzeettjjeelleennttééss
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