
„Nincs egy, hely, nincs egy hely, nincs egy
hely… – énekelte a Piramis együttes valamikor.
Ezt ismerte fel az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2004-
ben. A múltban az alapítvány vállalta magára a ját-
szótér kialakítását. Díszítették, tujákkal ültették
körbe, társadalmi munkát végeztek. A fák meg-
nõttek, a játszótér játékai is megkoptak kissé.
Játszótér, hely pedig kell! 1400 fõs falunkban
csaknem 40 gyermek óvodás korú, iskolába több
mint 100 tanuló jár. Közösség ott alakulhat ki,
ahol rendszeresen találkozhatnak egymással a
kortársak, a szülõk.

A jövõt építjük, ehhez kell ez a játszótér is, ez
a hely. Szabó Magda mondta: „Azt hiszem,
gyereket nevelni csak úgy lehet, ha az ember
megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.“ Ebben a
törekvésben példaértékû Horváth László önkor-
mányzati képviselõ kezdeményezése. Elhatároz-
ta, hogy a már meglévõ játszóteret kibõvíti, kor-
szerûsíti, biztonságosabbá teszi gyermekeink és
az õket kísérõ szülõk örömére. Mint minden nagy
munkához, ehhez is forrásra volt szükség.
Képviselõ úr nem vette fel a képviselõi munkához
járó tiszteletdíját, azt e célra szánta. Kezdeménye-
zéséhez hasonló módon csatlakozott Janzsó
László és dr. Szerb János önkormányzati
képviselõ. Wiktoráné Németh Klára címzetes fõj-
egyzõ is anyagilag támogatta a nemes célt.

A játékvásárláshoz, eszközökhöz, munkához
lett tehát pénzügyi keret. A játékok beszerzését,
leszállítását, a munkálatok levezénylését Horváth
László vállalta jó gazdaként magára. 

A jó munkához idõ kellett és munkás kéz.
Segítettek az önkormányzat fizikai dolgozói, a
Vízügy által felvett közfoglalkoztatottak, valamint
az április 13-án megtartott társadalmi munka
résztvevõi. A játszótér biztonságos használatára
felhívó táblákat önkormányzatunk finanszírozta.

A kezdeményezést, a támogatást, az elvégzett

munkát Sé község lakói, gyermekei nevében
köszönöm!

Képviselõ-testületünk megtartotta az évi szoká-
sos falubejárást, melyen javaslatként merült fel a
Petõfi Sándor utcában az egyirányú forgalmi rend
kialakítása. Önkormányzatunk kíváncsi volt az
utcában lakók véleményére, ezért levelet küldött
ki a Petõfi és a Széchenyi utcákban élõknek, és
írásban kérte a válaszukat. A felnõtt korú lakók 74
%-a juttatta el hozzánk véleményét. 52,3 % vok-
solt arra, hogy ne változzon az utca forgalmi rend-
je. A képviselõ-testület figyelembe véve a lakók
válaszát hozta meg döntését: nem lesz egyirányú
az utca.

Önkormányzatunk ebben az évben is tanszer-
segélyt állapított meg a községben bejelentett
lakóhellyel rendelkezõ általános, közép illetve fel-
sõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanu-
lók részére, a szülõk iskolakezdési anyagi ter-
heinek enyhítésére. 43 fõnek 204 ezer forintot
fizettünk ki támogatásként.

Az elõzõ lapban leírt feladatfinanszírozási okok
miatt az elmúlt idõszakban kevesebb munka elvég-
zésére volt lehetõség. Folytatódott a Séi Közös
Önkormányzati Hivatal épületének felújítása, a vil-
lámhárító szerelése befejezõdött, közhasznú dol-
gozó alkalmazásával kijavítottuk a lépcsõt,
térköveztük a ház elõtti részt, a posta bejáratát.

A település életérõl, történetérõl, terveirõl, ci-
vil kezdeményezésekrõl, a mûvésztelep alkotót-
áborról három rádiófelvétel, ill. adás készült a
Magyar Katolikus Rádióban.

A Sámson kertészettõl, és az SOS Ifjúsági Ház-
tól virágokat kaptunk a közterületek szépítésére.

A Rajki utcától lefelé mélyítettük az árkot az
Arany-patak irányába, így nagy esõzések idején
gyorsabban levonul a víz. A temetõ melletti
parkolónál szükségessé vált a vízóraakna fedelé-
nek megemelése, betonozása.

Az elektronikus útdíj bevezetése óta a
Szabadság utca lakói szerint érzékelhetõen meg-
nõtt a kamionforgalom. Fõutcánkról a Magyar
Közút Nonprofit Kft. eltávolította a fõútvonal
táblákat, a 8901-es számú út így nem fõútvonal
többé. A nehéz tehergépkocsik a KRESZ szerint
csak autópályán, autóúton és fõútvonalon közle-
kedhetnek. Falunkba ezek a jármûvek csak akkor
hajthatnak be, ha célforgalom jelleggel érkeznek.
A problémát jeleztük a rendõrség és a közút
illetékeseinek.

„Egészséget egész Sének“ elnevezésû pályáza-
tunkat a kiírók óvásunkat követõen még egyszer
elbírálták, így a második körben sikert értünk el:
9.740.980.-Ft összegû vissza nem térítendõ,
100%-os támogatást nyertünk. Az összeget idén
szeptembertõl 2014. augusztus végéig kell fel-
használnunk. Egészségvédelemmel kapcsolatos
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programokra, elõadásokra, a lakosság egészségi
állapotának felmérésére, nyári táborozásra,
eszközvásárlásra, Sé község Egészségvédelmi
tervének elkészítésére fordíthatjuk a pénzt.
Október 4-én, pénteken 18.00 órai kezdettel a
Faluházban tartandó fórumra hívom a civil
szervezetek képviselõit, a falu érdeklõdõ lakóit,
ahol tájékoztatást adunk részletesebben a
pályázatról.

Sörös István polgármester
A falunapi képeket Viszked Tamás készítette.
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról)

Tóth József professzor (University of
Alberta, Canada – ELTE, Budapest) 80.
születésnapjának tiszteletére a karsztos
területek hierarchikus áramlási rendszereinek
témájában nemzetközi szimpóziumot ren-
dezett Budapesten 2013. szeptember 2-7-e
között az IHA (International Assosciation of

Hydrogeologist), a Hidrogeológusok Nemzet-
közi Szövetsége.

Az IHA Karsztbizottsága, a pályakezdõ
hidrogeológusok részére minden évben
odaítéli az Ifjú karsztkutatók díja (Young Karst
Researcher Prize) elnevezésû díjat. Ezzel jutal-
mazták a konferencia fiatal résztvevõi közül a

három legjobb szakmai tanulmány készítõjét.
Huszonegy – francia, svájci, kínai, német,
brazil, magyar és szerb nemzetiségû – elõadó,
közöttük a séi Erhardt Ildikó, és Ötvös Viktória
tartott prezentációt a „Budai termál karszt
hidraulikai feldolgozása“ címmel szakdolgoza-
táról. 2013. évben az Ifjú Karsztkutatók Díját
a Karsztbizottság elnöke, Nico Goldschneider
(Németország) és társelnöke Neven Kresic
(USA) döntése alapján Erhardt Ildikó és Ötvös
Viktória okleveles geológusok megosztva
(Magyarország), valamint Arnauld Malard
(Svájc) és Amélie Daussue (Franciaország)
nyerték el. Tóth József professzor, aki elismert
szaktekintély, tudós a felszínalatti vizek
viselkedésének kutatásában, jelen volt az
eseményen és személyesen gratulált Erhardt
Ildikónak is, aki Mosonmagyaróváron az Aqua
Szolgáltató Kft-nél dolgozik vízbázisvédelmi
referensként. 

A képen balról az elsõ Erhardt Ildikó, 
mellette a másik magyar lány.

Vizsy-Gombosi Lilla

SSééii  ggeeoollóógguuss  sszzaakkmmaaii  ssiikkeerree
Erhardt Ildikó nemzetközi díjat nyert

HHaarraanngglláább
Szeretném hálás köszönetemet kifejezni az újságon keresztül mindazoknak, akik a harangláb
építésére anyagi támogatást adtak. Eljött az az idõ, hogy van annyi pénzünk, hogy elkezdhessük
a munkát. Meg kellett várni, hogy mennyi pénz gyûlik össze, és annak tudatában lehettek csak
elképzeléseink. A képviselõ-testület döntött: a tervezési munkálatokkal Pothárn László
építészmérnököt, perenyei önkormányzati képviselõt bízza meg. 
Kérném a tisztelt lakosságot, ha valaki szeretné támogatni ezt a kezdeményezést, akkor a postán
lehet vásárolni támogatói jegyet, amit elõre is köszönök. Bízom abban, hogy hamarosan nem
csak azzal tudunk tisztelegni az elhunyt falubeliek elõtt, hogy felhúzzuk a fekete zászlót, hanem
azzal is, hogy a séi emberek összefogásából készült lélekharang hangjára kísérjük, utolsó földi
útjára. Még egyszer köszönöm a felajánlásokat!

Viszkedné Gyürüs Mária alpolgármester
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Fennállásának 10 éves évfordulóját ünne-
pelte hétvégén a séi SOS Ifjúsági Ház. Idén egy
évtizede annak, hogy 2003-ban az elsõ lakók
átlépték az ifjúsági ház küszöbét, és a fiatalok
birodalmává, menedékévé, otthonává vált az
egykori vendéglátóhely, s megtelt élettel a
Petõfi Sándor utca.

Mûködése alatt az ifjúsági ház 65 fiatalnak
nyújtott otthont. Jelenleg 11 lakó éli minden-
napjait a ház falai között, s ünnepelte a kerek
évfordulót. 

A születésnapi rendezvény a szombathelyi
városházán kezdõdött, ahol a vendégek egy
elõadás sorozatban kaphattak képet a
szervezet mûködésérõl, az SOS Gyermekfalu
és az ifjúsági Ház mindennapjairól.  Emellett a
jelenlévõk megismerkedhettek a resztoratív
konfliktuskezelõ módszerrel, és a ház kigon-
dozási programjával, amely Szombathely MJV
önkormányzatával együttmûködve valósul
meg. 

A városháza aulájában pedig Molnár László
képeslapgyûjtõ Jubileumi kiállítását tekinthették
meg az érdeklõdõk. Hiszen kerek 30 éve
annak, hogy Magyarországon lerakták az elsõ

SOS Gyermekfalu alapkövét Battonyán,
valamint 20 éve nyitotta meg kapuit a kõszegi
Gyermekfalu is.

A kiállítást követõen Sében az Ifjúsági
Házban folytatódott az ünnepség, ahol a
köszöntõk után dr. Perger Gyula plébános újra
megszentelte a házat. 

Majd a Leier Hungária Kft. képviseletében a
jánosházi üzem igazgatója jelképesen átadta
nagy értékû adományát a ház lakóinak, melynek
köszönhetõen megszépül a ház udvara és az
ifjúság igényeihez igazodik.

Az ízletes ebéd és a születésnapi torta fel-
szelése után zenés mulatság kezdõdött. A nap
tábortûzzel és szalonnasütéssel zárult, ahol a
ház apraja-nagyja együtt felidézte a régi
emlékeket, és vidáman énekeltek a csillagos ég
alatt, remélve, hogy a ház még sok rászoruló
fiatalnak otthona lehet, és évek múlva is vissza-
látogathatnak ide.

Ez alkalomból hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel,
támogatásukkal, gondolataikkal, tanácsaikkal
szebbé tették mindennapjainkat és hozzájárul-
tak az ifjúsági házban élõ, szárnyaikat bonto-
gató fiatalok céljainak megvalósulásához és
segítették nevelõi munkánkat.

Az SOS Ifjúsági Ház lakói és nevelõi
nevében

Hábetler-Sulyok Mária 
(SOS nevelõ)

1100  éévveess  aazz  SSOOSS  IIffjjúússáággii  HHáázz

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
útmutatása alapján a következõkre hívjuk fel a
figyelmet:

MMiitt  sszzaabbaadd  ééss  mmiitt  nneemm  sszzaabbaadd  ééggeettnnii??
– Az égetés során a helyben (telken belül, illetve
az azt határoló közterületen) keletkezett avar,
kerti hulladék semmisíthetõ meg.

– A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari
eredetû hulladék vagy veszélyes hulladék
(mûanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek
maradékai) nem égethetõ.

– Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
MMiikkoorr  lleehheett  ééggeettnnii  aa  kkeerrttii  hhuullllaaddéékkoott??

– Sé községben az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése csak szeptember 15. és

november 30., valamint február 1. és április
30. közötti idõszakban pénteki napokon
engedélyezett.

– Avar és kerti hulladék nem égethetõ tûzgyújtási
tilalom idõtartama alatt.
HHooll  sszzaabbaadd  ééggeettnnii??

– Avart és kerti hulladékot csak kialakított tûzrakó
helyen és telken belül szabad égetni úgy, hogy
az az emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa.

– A tûzrakó helyet épülettõl és egyéb éghetõ
anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy
arra veszélyt ne jelentsen.

– Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
HHooggyyaann  kkeellll  vvééggeezznnii  aa  hhuullllaaddéékk  ééggeettéésséétt??

– Az égetést szélcsendes idõben, kellõen száraz

avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az
égetés során az általános tûzvédelmi szabá-
lyokat be kell tartani.

– Az égetés folyamatának gyorsítására éghetõ
folyadék nem alkalmazható.

– A szabadban a tüzet õrizetlenül hagyni nem
szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell
oltani.

– Az égetés helyszínén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel
a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a
tûz eloltható.

– Az égetés végén meg kell gyõzõdni arról, hogy
a tûz elhamvadt, és gondoskodni kell a vissza-
maradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy
földréteggel történõ lefedésérõl.

MMiitt,,  mmiikkoorr,,  hhooll,,  hhooggyyaann  sszzaabbaadd  ééggeettnnii??
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Hullik az õszfény az égbõl. Játszik a kabátom
gallérján, hintázik a harmatos hintán. Így tereli el
magáról a figyelmet. Észrevétlenül gyülekezik a
földön, majd emelkedni kezd és árad és árad…
már a legmagasabb fát is elönti.

Varázslatára megrészegülnek a levelek. Nem
számolnak a jövõvel, mámoros útra kelnek. 
A bátrabbak szinte zuhannak, a kíváncsiak
repülõként köröznek, a játékosak szaltóznak és
bukfenceznek, a barátkozók csapatba verõdnek.
A hivalkodók kiválasztják a legnagyobb csendet, s
mikor egyetlen társuk sem mozdul, minden figyel-
met magukra vonva libegnek alá.

Az éppen készülõdõk csak akkor döbbennek
meg, mikor jéghideg fuvallat támad. A semmibõl
érkezve, ragadozóként csap a tájra. Higgadt
kegyetlenséggel rázza a fákat. A levelek madárraj-
ként menekülnek az ágakról, ijedtükben nem az
ég, hanem a föld felé.

Míg a fentieket leszakítja, a lentieket felkavarja
a szél. Ki tudja, miért? Talán játszadozik a
gyengébbekkel? Vagy megrémülve tettének
következményétõl jóvá akarja tenni hibáját, s kap-
kodva igyekszik visszailleszteni õket a helyükre?

Felnézek. Már akadnak levéltelen ágak. Fekete
vonalakat rajzolnak az ég õszkék papírjára.

Az imént még siettem át a parkon. Valamely erõ
lelassította lépteimet, majd megálltam…

Immár az üres padok egyikén ülök, kabátomat
magamon összehúzva figyelem a levelek
haláltáncát. Nem vagyok szomorú. Mint ahogy
õk, magam is tudomul veszem az elmúlást. Eddig
mindig észrevétlenül ólálkodott körülöttem. Most
megleshettem ünnepélyes szertartását.

Egyszer csak váratlan, de ismerõs zajt hallok
a fejem fölül. Ágak koppannak, zörrennek, s végül
egy vadgesztenye pattan elém. Kezembe veszem.
Meleg a tapintása. Tegezve szólítom meg:

– Örülök, hogy hozzám érkeztél. Lehetséges,
hogy ez a vak véletlennek köszönhetõ, de tudod
mit? Csaljunk egy kicsit. Vegyük úgy, mintha
tavasz óta mindketten erre a találkozásra
készültünk volna. Megnézhetlek?… Légy büszke!
Elõkelõ bútorok, biztonságot nyújtó zsalugáterek
viselik színedet, s akadnak gesztenyebarna hajú
lányok és fiúk… Gondolom, gömbölyû szerettél
volna lenni. Egy kicsit mégis bumfordira sike-
redtél… Lapos vagy és különbözõ helyeken kis
dudorok nõttek rajtad… Ne bánkódj! Te engem
választottál és én téged. Eszembe sem jutnak az
egyéniség nélküli, úgymond „tökéletes“ társaid.
Én így kedvellek… Vonalak hálózzák be a teste-
det, mint a tenyeremet. És van arcod is, fehér,
kerek. Jól van… látom, már mosolyogsz! Ha már
egyszer így összebarátkoztunk, mesélek neked
valamit:

– Tudod, úgy tizenöt éve, õszi délutánokon két
kis gyermekemmel – Gáborral és Eszterrel – szor-
gosan kutattunk e parkban az akkori társaid után.
Mint ti, esett-kelt, bukdácsolt, gurult a két gyerek
a levéltenger kesernyés illatfelhõjében. Várakozva
füleltek, mikor pattannak a burkok s lövik ki ter-
mésüket. Hogy milyen irányba, azt érezniük kel-
lett, s aztán meglátni... Odaesett!… Ott

gurul!…Versenyt futottak értük. Idõközben a
célpont eltûnt. Elrejtõzött a színes levelek alá, a
még mindig zöld fû közé. Futásuk ilyenkor elbi-
zonytalanodott. A vélt helyen leveleknél kisebb
cipõjükkel sodorták az avart. Lépteikkel együtt
ingott vizslató tekintetük. – Csak keressetek! –
mondogatták a gesztenyék.

– Lássuk, érzékeny-e a fületek? Éles-e a szeme-
tek? Gyors-e a lábatok? Van-e fantáziátok? 

Közben maguk is szurkoltak a kicsiknek: –
Találjatok meg!… Halihó! – kiabálták a maguk
nyelvén.

– Megvagy! – hangzott végül a gyermekek
szájából.

– Na végre!  – nevetett egy-egy csínytevõ. 
(A gesztenyék mindig kuncognak, nevetnek. Én
még nem láttam közöttük szomorút. Talán csak
azok búsak, amelyeket nem találtak meg, de róluk
sem tudhatjuk ezt pontosan, hiszen nem találták
meg õket.)

Enyéim büszkén hordták hozzám a kiérdemelt
kincseket. A bezsebelt dicséret után azonnal,
lázas izgalommal folytatták a vadászatot.

A múltból a jelenbe tér a tekintetem. Forgatom
tenyeremben az újdonsült barátot. Nézegetem,
méregetem… Alkalmas-e arra, hogy elmondjak
neki egy titkot? Folytatom:

–Amikor percek teltek el és nem hullt
gesztenye, mindketten elkeseredtek. Kiszolgál-
tatottan várakoztak, cél nélkül járkáltak a fák levél-
körében.

Ilyenkor megsajnáltam õket. Lopva nyúltam a
táskába, s mögöttük nagy ívben, hogy az ágakat
is érintsék, elébük dobtam néhányat a már meg-

szerzett zsákmányból. (Nem vették észre a turpis-
ságot, nem számolták soha otthon, hogy mennyi
gyûlt össze.) Így megannyiszor újra érezhették a
kutatás, a siker örömét.

Hát így játszottunk mi. Hazafelé pedig mintha
én lennék a fa, s õk a gesztenyék, igyekeztek
szabadulni tõlem. Az önállósodás vágya hajtotta
mindkettõjüket. Biztonságot nyújtó tenyerembõl
rendre kiszabadították csöpp kezüket. Egyikük
jobbra, másikuk balra vette az irányt.

Most egyedül folytatom utamat. Gábor
külföldön tanuló fõiskolás, Eszter egy középisko-
lai kollégium lakója.

–Hadd tegyelek a zsebembe, te gesztenye.
Menjünk!

Csider Sándor

VVaaddggeesszztteennyyéékk

JJúúnniiuussbbaann  üünnnneeppeellttee  9900..  sszzüülleettééssnnaappjjáátt  HHaajjggaattóó  LLaajjoossnnéé,,  sszzüülleetteetttt  RRaajjttoossiiccss  IIlloonnaa..  
IIccaa  nnéénnii  KKaarrááttffööllddöönn  llááttttaa  mmeegg  aa  nnaappvviilláággoott  11992233--bbaann..  AA  nneevveezzeetteess  nnaapp  aallkkaallmmáábbóóll  aa  ccssaalláádd

kköösszzöönnttõõjjee  uuttáánn  SSöörrööss  IIssttvváánn  ppoollggáárrmmeesstteerr  ééss  VViisszzkkeeddnnéé  GGyyüürrüüss  MMáárriiaa  aallppoollggáárrmmeesstteerr  iiss  
llááttooggaattáásstt  tteetttt  aa  nnéénniinnééll..  AA  sszzééppkkoorrúú  aasssszzoonnyynnaakk  ááttaaddttáákk  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  ddíísszzookklleevveelléétt,,

vvaallaammiinntt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aajjáánnddéékkáátt..
AA  9900..  sszzüülleettééssnnaapp  aallkkaallmmáábbóóll  ssookk  bboollddooggssáággoott,,  jjóó  eerrõõtt,,  eeggéésszzssééggeett  kkíívváánnuunnkk!!
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Indulgentia, az elengedés szavunk latin
megfelelõje. A katolikus egyházban búcsú
napján kiemelt jelentõséget kap ez a kifejezés.
A többi egyházak különbözõ módon viszo-
nyulnak ehhez az ünnephez. Az egyszerû
emberek általában rugalmasan kezelik ezt a
napot. A magyarságnak van kiemelt búcsújáró
helye, elég csak Csíksomlyóra gondolnunk,
ahol békésen elférnek a világ minden tájáról
érkezõ zarándokok.

Valamikor a falusi búcsú az egyik legnagyobb
ünnepnek számított. Ma már veszített jelen-
tõségébõl, de sokaknak még mindig fontos,
hogy ez a nap más legyen, mint a többi.
Gondolom így van ez a mi falunkban is. Ezen
a napon ünnepi ebéd van, várják a rokonokat,
barátokat. A napot többnyire bál zárja.

Aki ismer, az tudja, hogy a téma lehet bár-
mi, a végén a Demizson Klubhoz lyukadok ki.

Hogy a búcsúig eljussunk és most egy kicsit
más értelemben használnám a szót, elõször
találkozni kell. Találkozni kell és ha lehet,
személyesen. Sében is meg van a lehetõség a

személyes együttlétre. Történhet ez akár a
boltban, a könyvtárban, a templomban, a
temetõben, a kocsmában, egy focimeccsen, de
a Faluház több programján is. Egy ilyen
lehetõség a Demizson Klub is. A hónap utolsó
péntekén mi is úgy készülünk, mintha ünnep
lenne. Ünnepi zsíros kenyérrel – toronyi
kenyér, házi zsír, lilahagyma, finom borral,
süteménnyel. Mi is vendégeket hívunk és
legalább erre az egy napra megállunk és
figyelünk egymásra. Kellenek az ünnepek, mert
ezek a napok azok, amelyek tovább lendítik az
embereket a hétköznapok nehézségein. Ezek
az alkalmak lehetõséget adnak arra, hogy
egymásból feltöltõdjünk. Persze ehhez min-
denkinek magának kell az elsõ lépést megten-
ni, mert a jó ritkán megy házhoz. Van már
mibõl válogatni a mi falunkban is, van hová
menni. És ez jó! Kellenek a kis csoportok,
ahonnan egy találkozás után megelégedve bú-
csúznak az emberek. Aki közösségek létre-
hozásával vagy fenntartásával foglalkozik, nincs
könnyû helyzetben. Nagy vetélytárs a televízió,

az internet. Ezek az ellenfelek, úgy le tudják
ültetni az embert, hogy mágusnak kell lenni
annak, aki egy „pácienst“ egy közösségbe el
tud csalni. Van úgy, hogy az embernek nincs
kedve semmihez, fõleg nem arra, hogy pén-
teken este, amikor végre vége a hétnek, elsé-
táljon a Faluházba. De a kedv megjöhet. A bú-
csú napján se hajnalba hívom be a cigányt, hogy
játssza el a kedvenc nótámat. Tudom, hogy a
világ rossz passzban van. Széthúzás van,
ökológiai problémák, állandó háborús helyzet.
Én nem vagyok optimista, de azért teszem a
dolgom, és hívok néha segítséget. Most éppen
Schäffer Erzsikét, aki így látja.

„Én optimista vagyok, bár látom, elbitangolt
a világ, a vesztébe rohan, ha így folytatódik. De
a káosz után rend kell, hogy legyen, s így lesz,
bízom benne. A gyerekeknek ezért kell ismerni
a gyökereket, s tudni, hogy a világ nem az, amit
mindenütt látnak, és a tévébõl ismernek. A világ
egész másutt kezdõdik. A saját bensõmben,
aztán a családnál, aztán a közösségeknél. Amik
már nincsenek. De mintha egyre születnének...
„

(Schäffer Erzsébet)

Konti Zoltán

IInndduullggeennttiiaa

MMûûvvéésszztteelleepp
aallkkoottóóttáábboorr

Június 24-tõl 26-ig ismét mûvésztelep
alkotótábor helyszíne volt Sé. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ Rajz Intézeti Tanszék 17 hall-
gatója festett, rajzolt falunkban. A hall-
gatókat Kovács Péter Balázs mûvésztanár
irányította.  
A munkát az esõs idõjárás nehezítette,
ennek ellenére figyelemre méltó alkotások
születtek.

HHoorrvváátthh  RRéékkaa,,  FFlloorriiáánn  SSzziillvviiaa,,  BBoorrbbééllyy  GGrrééttaa
ééss  DDaabbrroonnaakkii  DDáávviidd  aallkkoottáássaa
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2013. július 7-13. között 8 séi, 20 perenyei,
8  bucsui és 14 gencsapáti diák tölthetett egy he-
tet a Somogy megyei Kaszópusztán. Összesen
54-en voltunk, mert voltak velünk táborozók
Szombathelyrõl és Budapestrõl is. 

Izgatottan vártuk a vasárnapi indulást, mert
népzenei táborban még sohasem jártunk.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tudunk új bará-
tokra szert tenni. Már a buszra felszállva ismerõs
arcokat láttunk, aminek nagyon örültünk.

A közel 3 órás út jó hangulatban telt. A szál-
lásra érkezvén kipakoltunk, majd birtokba vettük
a környéket: vadászházat, az erdei lakokat és a
hatalmas úszómedencét, amiben a jó idõnek
köszönhetõen mindennap meg is mártózhattunk.
Kísérõinknek (Judit néni, Brigi néni, Anna néni, két
Ildi néni, Lívi néni, Karcsi bácsi, Tibi bácsi, Norbi
bácsi, István bácsi, Krisztián és Barna bácsiéknak)
köszönhetõen nagyon sok érdekes és izgalmas
programon vehettünk részt. Jártunk az Öreg-erdõ
tanösvényen, kisvasút vitt a  Baláta-tóhoz, meg-
tanultunk citerázni, rengeteget énekeltünk
közösen, táncoltunk, kézmûves foglalkozásokon
vettünk részt. A nap fénypontja, amire a bátrak
mertek csak jelentkezni, a Karcsi bácsi vezette
éjszakai járõrözés lett. Volt is nagy rémület, mikor
az egyik éjszaka Barna bácsi szarvasbõgést
utánozva hozta ránk a frászt.

Ez a tábor beváltotta a hozzá fûzött

reményeket, mert rengeteg élménnyel, sok új
baráttal és a kevés alvástól kifáradva értünk haza.

Vége…! Vagy mégsem?! A tervek szerint a ta-
nultakat közös fellépéseink során mindenki láthat-
ja és hallhatja. A mielõbbi találkozás reményében:

Dávid Franciska és Fehér Virág táborozók
Sébõl

(A cikkben megemlített személyek: Vakler Anna

és Németh István, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Népzenei Tanszékének oktatói;
Medgyesi-Schmikli Norbert, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem oktatója, Perenye díszpolgára;
Biczó Barnabás, Perenye polgármestere;
Magyarné Várallai Lívia; Magyar Károly Sébõl,
valamint a zenemûvészeti egyetem tanárai. 
– a szerk.–)

AA  kkaasszzóóppuusszzttaaii  ttáábboorr
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KKaallkkuuttttaaii
BBoollddoogg  TTeerréézz
aannyyaa  ––  IImmaa  aa

bbéékkéééérrtt
Te tudod, Uram,
Hogy nem törõdöm a fegyverekkel.
Egyetlen vágyam:
A világnak békét hirdetõ
Eszközöd lenni.
Mert tudom,
Ahol béke honol,
A fegyverek fölöslegessé válnak.
Ahol béke uralkodik,
Az emberek képesek egymást szeretni 
Úgy, ahogy te szereted õket.
Adj békét, Uram,
S tedd fölöslegessé a fegyvereket 
E csodálatos világban.
Ámen

Ma, kedves testvérek, szeretném tolmácsolni azt
a kiáltást, amely növekvõ aggodalommal tör fel a
föld minden részérõl, minden nép, minden ember,
az egyetlen nagy család, az emberiség szívébõl: ez
a béke kiáltása! A kiáltás, amely erõteljesen hirdeti:
békés világot akarunk, a béke emberei kívánunk
lenni, azt akarjuk, hogy társadalmunkban, amelyet
megosztottságok és konfliktusok tépáznak, törjön
ki a béke; soha többé háborút! Soha többé háborút!
A béke végtelenül értékes ajándék, amelyet elõ kell
mozdítani és oltalmazni kell.

Rendkívül nagy szenvedéssel és aggodalommal
élem meg azt a sok konfliktust, amelyek jelen van-
nak világszerte, de ezekben a napokban szívemet
mélyen megsebzi az, ami Szíriában történik és
aggódom a kilátásban lévõ drámai fejleményekért.
Erõteljes felhívást intézek a békéért. Ez a felhívás
legmélyebb bensõmbõl fakad! Mennyi szenvedést,
mennyi pusztítást, mennyi fájdalmat okozott és
okoz a fegyverek használata abban a meggyötört
országban, fõleg a védtelen polgári lakosság
körében! 

Különösen erõteljes határozottsággal ítélem el a
vegyi fegyverek használatát: emlékezetemben és
szívemben még mindig jelen vannak az elmúlt
napok rettenetes képei! Létezik Isten ítélete és a
történelem ítélete is tetteinket illetõen, és ezek elõl
nem menekülhetünk el! Az erõszak alkalmazása
soha nem vezet el a békéhez. A háború háborúért
kiált, az erõszak erõszakért kiált.

Minden erõmmel kérem a konfliktusban lévõ
feleket, hogy hallgassanak saját lelkiismeretük
hangjára, ne zárkózzanak be saját érdekeikbe,
hanem úgy tekintsenek a másikra, mint testvérükre.
Bátran és határozottan lépjenek a találkozás és a
tárgyalás útjára, leküzdve a vak szembenállást.
Ugyanilyen erõvel buzdítom a nemzetközi
közösséget is: tegyen meg minden erõfeszítést,
hogy haladéktalanul mozdítson elõ világos
kezdeményezéseket a kérdéses nemzet békéjéért,
amelyek a párbeszéden és a tárgyaláson alapulnak
az egész szíriai nép javára. 

Ne takarékoskodjanak az erõfeszítésekkel,
hanem biztosítsák a humanitárius segélynyújtást
azok számára, akiket ez a rettenetes konfliktus sújt,
különös tekintettel az ország kitelepített lakos-
ságára, a környezõ országokba menekült számos
személyre. A humanitárius munkatársaknak, akik
elkötelezték magukat a lakosság szenvedésének
enyhítésében, biztosítsák a lehetõséget, hogy
megfelelõen nyújthassanak segélyt.

Mit tehetünk mi, a világ békéjéért? Ahogy János

pápa mondta: „mindenki feladata, hogy újraszõje
igazságosságban és szeretetben az emberi együt-
télés szálait“ (Pacem in terris – 1963. április 11).

A békéért való elkötelezettség lánca egyesítsen
minden jóakaratú embert! Erõteljes és sürgetõ fel-
hívást intézek az egész katolikus egyházhoz, ame-
lyet kiterjesztek a többi felekezet minden keresz-
tényére, minden vallás követõire és nem hívõ
testvéreinkre: a béke olyan közkincs, amely túlmu-
tat minden korláton, mivel az egész emberiség java.

Hangosan megismétlem: nem az összecsapás, a
konfliktus kultúrája az, amely a népek körében és a
népek között az együttélést építi, hanem a
találkozás, a párbeszéd kultúrája: ez a béke
egyetlen útja.

A béke kiáltása szálljon a magasba, hogy eljus-
son mindenki szívéhez; tegyék le a fegyvert és
hagyják, hogy a béke iránti vágy vezesse õket.

Máriától kérjük: segítsen nekünk, hogy az
erõszakra, a konfliktusra és a háborúra válaszoljunk
a párbeszéd, a kiengesztelõdés és a szeretet ere-
jével. Mária – Anya: Õ segítsen bennünket, hogy
megtaláljuk a békét. Mindnyájan az õ gyermekei
vagyunk. Mária, segíts bennünket, hogy leküzdjük
ezt a nehéz pillanatot is és elkötelezzük magunkat,
hogy minden nap, minden környezetben a
találkozás és a béke hiteles kultúráját építsük. 

FFeerreenncc  ppááppaa  bbéékkeeffeellhhíívváássaa

AAzz  UUNNIICCEEFF  ttoovváábbbbrraa  iiss  sseeggííttii
aa  sszzíírriiaaii  ggyyeerrmmeekkeekkeett

Amman, 2013. szeptember 4. – Bár a feszültség egyre nõ a régióban és a körülmények egyre
embert próbálóbbak, az UNICEF továbbra sem hagyja abba az életmentõ eszközök szállítását és
nem hagy fel az arra rászoruló gyermekek megsegítésével, sem Szírián belül, sem pedig a környezõ
országokban. Az elmúlt napokban a Szíriából elmenekülni kényszerülõk száma elérte a kétmilliót.
Több mint felük még gyermek. „Ez a mostani a legnagyobb humanitárius megmozdulás, amiben az
UNICEF valaha részt vett“ – mondja Maria Calivis, az UNICEF Közel-Keletért és Észak-Afrikáért
felelõs regionális irodájának vezetõje – „Folyamatosan kint vagyunk az érintett helyszíneken, és a
partnereinkkel együtt dolgozunk azon, hogy enyhítsük a gyermekek fájdalmát és nehézségeit.“

Az UNICEF becslései szerint kevesebb, mint egy év alatt több mint megtízszerezõdött, 70 ezer-
rõl egymillióra nõtt a menekült szíriai gyermekek száma. Az elmúlt hetekben átlagosan 2500 gyer-
mek lépte át a határt – naponta. A gyermekek számával párhuzamosan az igények is nõnek: egyre
több vízre, víztisztító tablettára, ételre, takaróra, ruhára, gyógyszerre és egyéb higiéniai eszközre van
szükség.

Az iskolai idõszak beköszöntével az UNICEF a gyermekek tanulási feltételeinek megteremtésében
is segít. Az iskolatáskákat, tanszereket, könyveket és bútorokat folyamatosan juttatjuk el a
gyerekekhez és az iskolákhoz.

Január óta az UNICEF több mint 10 millió, a konfliktus által érintett rászorulónak biztosított
ivóvizet, beoltott 2.4 millió gyermeket a leggyakoribb és legveszélyesebb betegségek ellen, 278 ezer
kisiskolásnak teremtette meg a feltételeket a tanuláshoz, és 468 ezer gyermeket vont be az õket ért
traumát feldolgozó különféle speciális programokba.

Az UNICEF továbbra is várja a nagylelkû adományokat, hogy finanszírozni tudja az ENSZ
történetének legnagyobb humanitárius programját, melyhez a becslések szerint legalább 470 millió
dollárra van szükség. 189 millió dollár még mindig hiányzik a költségvetésbõl. Amennyiben banki
átutalással szeretne segíteni a rászorulókon, támogatását az alábbi számlaszámra várják: OTP
11705008-29913358-00000000. Már egyetlen telefonhívással vagy egy SMS elküldésével is
életet menthet! Hívja a 136 66 számot, vagy küldje el SMS-ben az UNICEF szót ugyanerre szám-
ra, és adományozzon 500 Ft-ot a világ legnehezebb sorsú gyermekeinek! A 136 66 számot a
Vodafone, a Telenor, a Magyar Telekom, az Invitel és az UPC ügyfelei tudják hívni.
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Január 12-én, szombaton tartottuk a szokásos
évi névnapi és születésnapi ünnepségünket. Erre
az alkalomra meghívtuk a gyöngyösfalui Szent
Márton Énekkart, hogy még színesebbé tegye az
eseményt; a polgármester urat, Sörös Istvánt és
dr. Perger Gyula plébános urat, akik megtisztel-
tek bennünket jelenlétükkel. A köszöntõk után
vacsora következett, amely egy zenés mulatozás-
sal folytatódott. A hangulat kitûnõ volt, mindenki
jól érezte magát.

Június 9-én hagyományainkhoz híven kirándul-
ni mentünk. Az elsõ állomás Veszprém, a „király-
nék városa“ volt. Városnézésünk során sok szép
nevezetességgel ismerkedtünk meg. Azoknak,
akik még nem jártak itt, csak ajánlani tudjuk, hogy
legalább egyszer látogassanak el ide, mert
érdemes.

Utunk ezt követõen Zircre vezetett, ahol a
cisztercita apátsági templomot néztük meg. Itt
egy fiatal lelki atya beszélt nagy odaadással az
apátság történetérõl, mindennapjairól. Az elõ-
adást mindenki nagy érdeklõdéssel hallgatta.
Megtisztelõ volt, hogy beengedtek bennünket lel-
ki világukba, zárt közösségük életébe.

Ezután a híres zirci arborétumba mentünk, ahol
a sétaúton gyönyörködhettünk a táj csodálatos
növényzetében és a halastóban úszkáló halakban.
Bakonybélen különös élményben volt részünk. 
A természet lágy ölén található kápolnában egy
énekkari elõadást hallgathattunk meg. A dom-
boldali stációkat most restaurálják, de így is
érdemes õket végigjárni.

Pápán a Fürdõ étteremben nagy vendég-
szeretettel várták a csapatot. A meleg vacsorát,
ami ízletes és bõséges volt, már mindenki nagyon
várta. Egy kis pihenés, beszélgetés után a késõ esti
órákban értünk haza.

Augusztus 17-én a falunapon idén is segéd-
kezett a klub. A polgármester úr kérésére a tagok
finom házi sütemények sütésével kedveskedtek a

fellépõknek. Késõbb a vacsoránál is részt vettünk
a vendégek kiszolgálásánál.

Zárásul szeretnénk megköszönni az önkor-
mányzatnak és Nagy Zoltán képviselõ úrnak az
anyagi támogatást, amivel hozzájárultak a klub
mûködéséhez.

Fekete Ernõné
Fotók: dr. Csalló Katalin 

AAzz  AArraannyykköörr  KKlluubb  hhíírreeii
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Az elmúlt idõszakban a havi rendszeres beszél-
getõs találkozásokon kívül két – a csapatunk
életében fontosabb eseményrõl számolok be Sé
lakóinak.

Természetesen az egyik, s idõrendben elsõ
ilyen esemény a júniusi kirándulás volt, amelyre
velünk tartott polgármesterünk és felesége,
valamint a Demizson Klub „atyja“ is. Mivel
szûkebb pátriánkat és a szomszédos megyéket
már bejártuk, a választásunk ismét Sopronra és
környékére esett. A belváros ódon hangulatú
macskaköves utcái, öreg házai, a Fertõ tó szép-
sége, a Lõvérek erdei „visszahívtak“ minket.

A nagycenki megálló fiaskónak bizonyult, mivel
a bürokrácia merevsége miatt nem jutottunk fel a
kisvonatra, de a múzeum parkjában tett séta a
kiszuperált mozdonyok és egyéb vasúti járgányok
között azért jólesett. 

A Fertõ tavon a magyar hajó az orrunk elõl ment
el, de az osztrák hajóstársaság ránk várt. Még kár-
pótolt is bennünket ez a kis késés, mert így a tó
ausztriai részén is utaztunk, láthattuk közelrõl
Közép-Európa legnagyobb vízi színpadát a szom-
szédos osztrák településen: Mörbischben, ugyan-

is hajónk kikötött itt egy rövid idõre.
Természetesen a  bob-pályát sem hagytuk ki,
szinte mindegyikünk vállalkozott legalább egy
lesiklásra.

Visszatérve Sopronba megpihentünk a
Jégveremben, majd a belvárosban ismét kiadós
séta következett, végül a színház, ami a nap fény-
pontjának ígérkezett. Némi tapasztalattal és
elõzetes helyfoglalással rendelkezve, vettünk
részt az elõadáson.

A Templom utca egyik öreg házának pincé-
jében található a már 40 éve létezõ társulat szín-
helye, igazi retro hangulatú hely vörösborral,
zsíroskenyérrel és lelkes, amatõr színészekkel,
akik hatalmas beleéléssel játszották a szerepüket.

Nem csalódtunk: az elõadás fergeteges volt,
pörgõs, zenés, könnyed nyáresti vígjátékot láttunk.
A csapatunk férfitagjait is spontán módon bevon-
ták a játékba – nem kis meglepõdést okoztak ezzel
a fiúknak, de úgy tûnt, õk legalább annyira élvezték
ezt, mint amennyire mi nézõk. Az elõadás befe-
jezése után volt még idõ beszélgetni a színészekkel,
s mint kiderült vendégszereplésre is kaphatók – de
ez már más lapra tartozik.

A másik fontos esemény a Falunap – a
Demizson Klubbal karöltve beneveztünk a fõzõ-
versenyre: nagyon készültünk, szervezkedtünk,
mindenkinek jutott feladat az elõkészületeknél is.

Jó idõnk volt, a babos káposzta finomra sikerült
– ezt bizonyítja a 2. helyezés is – a meglepetés
születésnap még csak emelte a hangulatot. Sokan
voltunk kis helyen, úgy tûnik a közös fõzés jó ötlet-
nek bizonyult, új ismeretségek kezdõdhettek. 

A program színes és  sokrétû volt, rengeteg
tombolatárgy összegyûlt, sok-sok felajánlás volt
közte, finom ételeket kóstolhattunk a többi
versenyzõ kondérjából. Talán ezek a lépések is
hozzájárulnak a falu népének összekovácso-
lásához.

Aki szívesen kapcsolódna a Mosoly Klub tag-
jaihoz, várjuk szeretettel minden hónap elsõ hét-
fõjén este 7 órakor. A Demizson Klub híreirõl
pedig rendszeresen olvashatnak a honlapon.

Végül, de épp annyira fontosnak tartva köszön-
jük a polgármester úr, az önkormányzat, valamint
a képviselõ-testület támogatását, segítségét.

Bolla Norbertné 

AA  MMoossoollyy  KKlluubb  jjeelleennttkkeezziikk
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Az elmúlt bajnoki évben mind a felnõtt, mind
az ifjúsági csapatunk teljesítette az elvárt célki-
tûzést. A felnõtt csapat az utóbbi évek legjobb
eredményét érte el azzal, hogy a 10. helyet
szerezte meg. Az ifjúsági csapatunk az elõkelõ 4.
helyen zárta a bajnokságot. Természetesen most
sem maradhatott el a különdíjak kiosztása. A fel-
nõtt csapat gólkirálya Sümegi László, míg legjobb
játékosa Uri Tibor lett. Az ifjúsági csapat gólkirálya
Szekeres Martin, legjobb játékosa pedig Németh
Tamás lett. Labdarúgóink július elsõ hétvégéjén
ezúttal is részt vettek a most már hagyományos-
nak nevezhetõ keszthelyi nyaraláson. Mondanom
sem kell, mindenki jól érezte magát. 

Közben megkezdõdött a 2013/2014. bajnoki
év. Csapatunk szakmai munkáját ettõl az idénytõl
Kovács Zsolt irányítja. Róla tudni kell, hogy maga-
sabb szinten is focizott, többek között a ZTE
csapatában az NB I-ben. Az ifjúsági csapat szak-
mai munkáját volt játékosunk, Horváth László
vezeti. Új játékosok a felnõtt csapatnál Lõdi László
Táplánszentkeresztrõl, Antal Dániel és Berki
Árpád Toronyból. Az ifjúsági csapatnál Sásdi
Péter a Király SZE-bõl, Horváth Dániel Herénybõl
érkezett, míg Horváth Patrik és Muhovits Dániel
új igazolás. 

A szokásoknak megfelelõen a Magyar Kupa
elsõ fordulóját rendezték augusztus elején. Mi
Bozsokon szerepeltünk, nyertünk 2:0-ra és
továbbjutottunk a 2. fordulóba, ahol az Ikervár
csapatát fogadjuk. A bajnokságban jól kezdtünk,
hiszen egy nagyon jó mérkõzésen a Gyöngyös-
hermán csapatát vertük 3:2-re. Jelenleg három
forduló elteltével négy pontunk van, ezzel a
középmezõnyben vagyunk, ami a csapattal szem-
ben elvárás a bajnokság végén is. Az ifjúsági csa-
pat egy gyõzelemmel és két vereséggel áll, min-
dez annak tudható be, hogy sokan már közülük a
felnõtt csapat kertébe tartoznak, ennek ellenére
velük szemben elvárás az élboly.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2012/2013. évi
TAO pályázaton elnyert támogatás felhasználása
megtörtént. Az egyesület az utánpótlás-nevelés
feladatain belül sportfelszereléseket és
sporteszközöket vásárolt. A tárgyi eszköz beszer-

zés kategóriában az önkormányzat részére
vásároltunk egy nagyteljesítményû motoros
fûkaszát, a maradványt sporteszközök vásárlására
fordítottuk. A 2013/2014. évi TAO pályázat
elbírálása megtörtént. Ennek részét képezõ sport-
telephely felújítás program keretén belül támo-
gatást kaptunk a sportöltözõ felújítására és a biz-
tonsági beruházások fejlesztésére. Az utánpótlás-
nevelési feladatok kategóriában szintén támo-
gatást nyertünk különbözõ sportberuházásokra.
Elõírás a sportfejlesztési program nyilvánossá
tétele, ezért ezt, illetve a jóváhagyó határozatot
községünk honlapján, a www.9789.hu oldalon
megtalálják.

Sikeresen megrendeztük a Falunap keretében a
VI. SÉ KUPA elnevezésû kispályás labdarúgó
tornát. Kilenc csapat nevezett és vívott nagy csatát
a végsõ gyõzelemért. Minden együttes sportsze-
rûen állt a meccsekhez, több nagyszerû
mérkõzést is láthattak az érdeklõdõk. A cso-
portküzdelmek végeztével az egyik csoport
gyõztese a Falábúak nevû toronyi csapat lett, a
második helyezettje a Földet Rá nevezetû ifistákra
épülõ csapat. A másik csoport gyõztese a tavalyi
gyõztes, a TEAM NLG csapata lett, míg második
helyezettje a séi fiatalokra épülõ Bálnavadászok
csapata. Az elõdöntõkben tehát Falábúak –
Bálnavadászok, és TEAM NLG – Földet Rá
mérkõzések voltak. Elõtte a helyosztókon az
ötödik helyet a Partizán csapat szerezte meg.
Hatodik lett a Foci Suli csapata. Hetedik az Ulti
Mate csapata, nyolcadik a Betolakodók csapata,
míg kilencedik a London FC csapata lett. Az egyik
elõdöntõt hatalmas csatában, hetesekkel a
Bálnavadászok csapata nyerte és jutott a döntõbe.
A másik elõdöntõ simább volt, itt a Földet Rá bú-
csúztatta a tavalyi gyõztest. A harmadik helyet
végül a Falábúak csapata szerezte meg. 

A döntõ óriási csatát hozott végül a Földet Rá
csapata diadalmaskodott és lett a torna gyõztese.
A torna gólkirálya Falábúak csapatából Sárközi
Gyula lett, a legjobb kapus pedig Tiborcz Dániel.
A legjobb játékos kitüntetõ címet Berta Miklós
kapta. Õk mindketten az ifjúsági csapatunk játéko-
sai.

Felhívom szurkolóink és minden érdeklõdõ
figyelmét, hogy az idei évben is lehet bérleteket
vásárolni a mérkõzésekre. A bérletek ára 5000,-
Ft/bajnoki év. Megvásárolhatók a Gejzír
Sörözõben vagy a hazai mérkõzéseken. 

Nagy Róbert SE elnök

FFooccii  eeggyyvveelleegg!!

MMeesstteerreekk  eeggyymmááss  kköözzöötttt::  DDeelliioo  RRoossssii,,  aa
SSaammppddoorriiaa  hhíírreess  ttrréénneerree  ééss  vveezzeettõõeeddzzõõnnkk,,

KKoovvááccss  ZZssoolltt..

NNéémmeetthh  TTaammááss,,  aazz  iiffii  ccssaappaatt  lleeggjjoobbbb  jjááttéékkoossaa SSüümmeeggii  LLáásszzllóó,,  aa  ffeellnnõõtttt  ccssaappaatt  ggóóllkkiirráállyyaa SSzzeekkeerreess  MMaarrttiinn,,  aazz  iiffii  ccssaappaatt  ggóóllkkiirráállyyaa

UUrrii  TTiibboorr,,  aa  ffeellnnõõtttt  ccssaappaatt  lleeggjjoobbbb  jjááttéékkoossaa
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VVIIRRÁÁGG
BBEENNCCEE  

AAZZ  UUDDVVAARRBBAANN
99770000  SSZZOOMMBBAATTHHEELLYY,,  ÖÖNNTTÕÕ  UU..  66..

AAmmiitt  aajjáánnlluunnkk::
vágott és cserepes virágok, alkalmi 

virágcsokrok, ajándéktárgyak
AAmmiitt  vváállllaalluunnkk::

születésnapi és névnapi csokrok, 
autódíszek, templom- és teremdíszítés

temetési koszorúk, görögkoszorúk, 
sírcsokrok, virágtálak, ajándékok 

csomagolása, csokrok, koszorúk kiszállítása
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

hétfõ - péntek: 900-1700, szombat: 900-1200

SMS: 06/30/463-7246
Tel.: 06/30/435-1467

E-mail: benceviragbolt@gmail.com
Parkolási lehetõség az udvarban!

FFeellhhíívvááss
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a vízelvezetõ árkok, átereszek tisztántartásának
fontosságára. Az elmúlt idõszak több helyen volt tapasztalható, hogy a fák lehullott levelei, akár
más hulladék, növényzet, melyek elakadtak, felgyûltek az átereszekben, árkokban, milyen prob-
lémát tudnak okozni a lehullott csapadék elvezetésében. A Szombathelyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2013. október 31-ig ellenõrzést tart a település belterületén a nyílt rendszerû
csapadékvíz elvezetõ rendszer (árkok) állapotának felmérésére érdekében.
Az 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM együttes rendelet 6 §-a szerint:
A tulajdonos köteles gondoskodni:
– az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha a jár-

da mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület);
– a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai, továbbá
– tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és külön-

járására szolgáló terület tisztán tartásáról,
– a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
A fenti jogszabály értelmében kérjük a lakosságot, hogy személyre szóló felszólítás nélkül
szíveskedjenek az elõírtaknak megfelelõen a saját ingatlanuk elõtti árkokat rendbe tenni és azok
medrében a természetes vízelfolyást ne gátolják!

Sörös István polgármester

RReennddõõrrssééggii  hhíírreekk
Ezúttal tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a településen szolgálatot teljesítõ két körzeti megbí-
zott közül az egyikük személyében változás történt, Szalay Gábor rendõr törzszászlós áthelyezésre
került, augusztus elsejétõl Szombathelyen lát el szolgálatot. Helyette Babos Sándor rendõr zászlós
érkezett a településünkre, a továbbiakban a rendõri feladatokat õ fogja ellátni Németh Tibor rendõr
fõtörzsõrmesterrel közösen. Továbbá tájékoztatjuk önöket, hogy a körzeti megbízottak minden
hónap elsõ keddjén, 1600-1700 óra között fogadóórát tartanak a Torony, Réffy utca 1. szám alatti
körzeti megbízotti irodán. Itt tehetik meg panaszaikat, bejelentéseiket részükre. Mindkét körzeti
megbízott rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal, Babos Sándor r. zászlós körzeti megbízott a 
06 20/ 965 66 85 számú telefonszámon érhetõ el, Németh Tibor r. fõtörzsõrmester a 06 20/923
93 19 számú telefonszámon áll a lakosság rendelkezésére. 

AAnnyyaakköönnyyvvii
hhíírreekk

SSZZÜÜLLEETTÉÉSS
Petrovics Panna Sára

Boknak Lara

HHAALLÁÁLLOOZZÁÁSS
Pintér Antalné

Lakatosné Holdosi Éva
Palkó Zsolt Lászlóné

Pár Antalné
Fekete Zoltánné

Sé Község Képviselõ-testülete az idei évben is
döntött - lakossági javaslatok alapján - a kitüntetõ
címrõl. A díjazottak kihirdetésére az augusztus
17-i falunapon került sor.

A 2013. év ifjú tehetségei: NNaaggyyppááll  BBiiaannkkaa
Bianka 1998-ban született, jelenleg a Bolyai

János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9.
osztályos tanulója. 8 éve tagja a Kummer
Táncegyesületnek, ahol versenytáncosként latin és
standard táncok kategóriájában szerzett rangos
eredményeket. Közülük a legkiemelkedõbbek:
2010-ben és 2011-ben nemzetközi latin arany-
és standard ezüstéremmel térhetett haza Bécsbõl,
illetve St. Pöltenbõl. Nemcsak táncosként, de
kötélugróként is jeleskedik, tagja a Szombathely
Kötélugró Klubnak, ahol a januárban megnyert
aranyéremmel jutott be az országos döntõbe,
júniusban 4. helyezést ért el Németországban. A
zene is meghatározó életében, ugyanis 6 éve zon-
gorázik és énekel hozzá, a mai slágereket pedig
zongorakísérettel adja elõ. Mindezek mellett jó
tanulmányi eredményekkel is büszkélkedhet.

SSzzaabbóó  NNooéémmii
Noémi 2004-ben született, a Nyitra Utcai

Általános Iskola 4. osztályos tanulója. Megyei,

régiós és országos úszóversenyek állandó
résztvevõje, a versenyekrõl sokszor 4-5 éremmel
tér haza. Eredményei közül a legjelentõsebbek:
Megyei Diákolimpia (50m mellúszás, 1. hely),
Nyugat-Dunántúli Régiós Bajnokság (50m mel-
lúszás, 1. hely), Kerka Kupa (66 2/3 m gyors- és
hátúszás, kettõ 1. helyezés). Az idei országos
delfin bajnokságon váltóban ért el 3. helyezést. A
sport mellett kitûnõ tanuló az angol-magyar két

tanítási nyelvû iskolában. Itt az angol versmondó
és drámafesztiválon arany minõsítést szerzett.

AA  ddííjjaazzoottttaakknnaakk  ggrraattuulláálluunnkk!!

SSéé  IIffjjúú  TTeehheettssééggeeii

SSzzaabbóó  NNooéémmii

NNaaggyyppááll  BBiiaannkkaa  ((jjoobbbbrróóll))



A VII. században II. Hoszrou szászánida perzsa
uralkodó serege elözönlötte a kelet-római biro-
dalomnak övével határos részeit, és a Szent Ilona
által megtalált kereszt Jeruzsálemben lévõ darab-
ját magával vitte. Herakliosz császár azonban
gyõzelmet aratott a betolakodók felett, és vissza-
szerezte a legszentebb ereklyét. A legenda
elmeséli, hogy jeruzsálemi gyõzelmes
bevonulásakor egy angyal állította meg
Heraklioszt, és felszólította, hogy alázkodjék meg.
A császár levetette díszeit, és maga vitte gyalog a
relikviát a városba (más változat szerint csupán az
történt, hogy paripájáról szamárra ült át). 
A keresztet oltárra helyeztette, illetve – a drá-
maibb változatban – a Golgotán állíttatta fel. 
(A valóságtól elrugaszkodott legendaszerzõ
Herakliosszal a fogságba esett Hoszrout mintegy
rituális emberáldozatképpen ki is végeztette.)

Ezt az eseményt ünnepelte az egyház a
Szentkereszt felmagasztalása (Exaltatio S. Crucis)
néven szeptember 14-én. A régi katolikus naptár
három Szentkereszt-ünnepet tartott számon:
január 6-án, május 3-án és szeptember 14-én. 
E három ünnepnap szinte hajszálra harmadolja az
évet. Az ünneprend kialakulását tekintve a január

6-i Szentkereszt (vízkereszt) volt az elsõ (III.
század). A Szentkereszt megtalálásának ünnepi
hagyománya a következõ évszázad elsõ har-
madában alapozódott meg, ekkor még ezt ünne-

pelték szeptember 14-én (a legenda szerint Ilona
császárnõ a keresztet ezen a napon találta meg),
és csak a VII. század fordulóján – még Herakliosz
uralkodása elõtt – helyezte át az ünnepet I. (Nagy
Szent) Gergely pápa május 3-ára. Amikor
Herakliosz néhány évtized múltán „felmagasztal-
ja“ a keresztet, érthetõen esett választása a már
meglévõ korábbi ünnepre, szeptember 14-re. 
Az ünneprend hármasságában mutatkozó
szabályszerûséget azonban már Gergely pápa
(köre) is fölismerhette, s kiaknázva a január 6-i és
a és a szeptember 14-i dátumból adódó
lehetõséget, a harmadik ünnepnap közbeiktatásá-
val az ünnepeknek további szimbolikus súlyt
adott.

Jankovics Marcell
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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

AA  SSzzeennttkkeerreesszztt  ffööllmmaaggaasszzttaalláássaa
A XX. század hajnalán, 1901-ben öt hónap alatt épült fel községünk új temploma a jelenlegi
helyen, az Ausztriába vezetõ fõút mentén. A munkálatokat Varga József rohonci építõmester
irányította. Templomunk felépítésében jelentõs szerepe volt a közadakozásnak. Példátlan
összefogást, önzetlenséget látunk a támogatók listáját szemlélve. Segítségben, építõanyagban
nem volt hiány, ezért is tudták a kitûzött határidõt tartani az építõk.
A hajdani templom bontásából származó köveket, téglákat tehenes szekérrel vagy éppen
kötényben hozták a falubeliek. Régi templomunk kõ alapra épült, falait téglából rakták.
Bontásakor ezért elõször a téglát szállították el, mely az új templom alapjába került, a követ
pedig a falazásnál használták fel. Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 15-
én szentelték fel a templomot, mely a környék egyik legmagasabb és legtágasabb isteni hajléká-
nak számít. „Ha a séi templomnak nadrágja lenne, õ lenne a legmagasabb legény a faluban!“ –
idézgették a mondást irigykedve más falvak lakói, ha errefelé vezetett az útjuk. Templomunk
titulusa: Szentkereszt felmagasztalása, templomunk búcsúnapja szeptember 14.

TTeemmpplloommuunnkk  oollttáárrkkééppee  ((FFoottóó::  TTuurrbbóókk  OOrrssii))

Gyermekkoromban mindig nagy élmény volt a
falu búcsúja.  Régen milyen is volt itt Sében? Hisz
sokat változott a falu, már a legtöbb család nem
is tudja, hogy templomunk búcsúja szeptember
elején van Szentkereszt felmagasztalása napja
utáni vasárnap. Kíváncsi voltam, hogy 60 évvel
ezelõtt miként is ünnepeltek az emberek. 

A férjem édesanyját kértem arra, hogy mesél-
jen arról, régen hogy is telt ez a nap. A falu apra-
ja nagyja készülõdött erre az ünnepre. Már szom-
baton megsütötték a mákos és diós kalácsot, ami
abban az idõben búcsúi sütemény volt.  Nemcsak
a házban, de az udvaron, utcán is nagytakarítást
végeztek. Kivétel nélkül minden házban nagy volt

a sürgés-forgás, mert hát nagy vendégsereggel
töltötték el ezt a napot. Ebben az idõben úgy 90
ház lehetett Sében. Szentmise háromhetente
szokott lenni a séi templomban és az oladi
plébániához tartoztunk. Búcsú napján 10 órakor
kezdõdött a mise, és ezután jöhetett a szórakozás.
Az ünnepi ebéd elfogyasztása után délután
muzsikus cigányok látogattak a házakhoz boldog
búcsút kívánva a ház lakóinak. Zenéltek és elhúzták
a házigazda kedvenc nótáját. Dalra fakadtak a
vendégek is, megalapozták a jó hangulatot. 

A búcsúi sátrak a régi vasútállomás elõtt voltak.
Körhinta várta a gyerekeket, felnõtteket egyaránt.
Még nem motor hajtotta, hanem kézi erõvel

mûködött. Aki segített ebben, az ingyen felül-
hetett a hintára. A céllövölde alkalmat adott arra,
hogy kedvesüknek a fiuk valami emléket adhas-
sanak. A sátorban fa játékokat, trombitát, fûrész-
porral kitömött similabdát, rongybabát, külön-
bözõ játékokat lehetett vásárolni. Búcsúfia nélkül
nem maradt senki! A bál már 4 órakor
megkezdõdött. A lányok egyedül nem mehettek
el, csakis kísérõvel. Cigányzene szólt, angolkerin-
gõt, csárdást táncoltak. Remek alkalom volt arra,
hogy a fiuk a kiszemelt lánnyal el tudjanak tölteni
egy szép estét, ennek eredményeképpen
legtöbben a falun belül találták meg életük párját.
Ilyen vidáman és nagy boldogságban telt el a bú-
csú napja, amely hozzájárult ahhoz, hogy még
jobban összekovácsolja a falu lakóit. 

Viszkedné Gyürüs Mária

RRééggii  iiddõõkk  bbúúccssúújjaa


