
A Vas Megyei Közgyűlés címzetes fő-
jegyző asszonyunkat, Wiktoráné Németh 
Klárát az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 166. évfordulója alkalmából 
tartott ünnepi ülésen „Vas Megye Önkor-
mányzata Szolgálatáért Közigazgatási Ta-
gozata” elismerésben részesítette.

A község lakossága, munkatársai, a me-
gye jegyzői elismerik munkáját, települé-
sei, megyéje iránt elkötelezett.

Sé község önállóvá válása, a hivatal ki-
építése, a létrejött építéshatósági társulás 
megvalósításában jelentős szerepet vállalt. 

Munkájával nagyban hozzájárult, hogy 
a község a jelenlegi szintre került, mind 
anyagi, mind külső megjelenésében.

A hivatal, alacsony létszáma ellené-
re színvonalas, törvényes munkát végez. 
Nagyobb – több községre kiterjedő – be-
ruházásokban (gázközmű hálózat kiépíté-

se, szennyvízcsatorna hálózat kiépítése)
Sé gesztori feladatokat látott, lát el, így a 
jegyzőre e téren is az átlag feletti terhek 
hárultak.

2012 januárjától Sé és Perenye Közsé-
gek Körjegyzőségének körjegyzőjeként 
tevékenykedett. 2013-tól pedig vezetésé-
vel megalakult a Séi Közös Önkormányza-
ti Hivatal. Jelenleg Bucsu, Narda, Perenye 
és Sé községek hivatali ügyeinek fáradha-
tatlan irányítója. 

Vas megyében – de az országban is 
az elsők között – alakult meg a Jegyzők 
Egyesülete. Ennek megalakításában, szer-
vezésében aktív szerepet vállalt. 8 évig az 
Egyesület titkára volt, 2010-től elnöke.

A Jegyzők Országos Szövetségének ala-
pító tagja, a megalakulás óta Vas megyét 
képviseli a választmányban, 2005-től el-
nökségi tagja. 

A rendszerváltás óta szervezi, koordinál-
ja a megye városkörnyékeiben a jegyzők 
szakmai továbbképzéseit, tapasztalatcse-
réit.

A kitüntetéshez gratulálunk! Köszönjük 
a településünkön végzett csaknem negyed 
évszázados elkötelezett munkát!

Sörös István 
polgármester

Rangos kitüntetés

Három napon át Nagykanizsa adott ott-
hont a Magyar Népművelők Egyesülete 
31. Vándorgyűlésének. Az előadássorozat-

tal és számos egyéb programmal színesített 
rendezvényre az ország minden részéből 
érkeztek a népművelő szakma képviselői.

A Magyar Népművelők Egyesülete 
„Önkormányzatok a közművelődésért” dí-
jának átadására minden évben az országos 
vándorgyűlésen kerül sor. A díjra községi, 
városi, megyei jogú városi kategóriában 
terjeszthetők fel önkormányzatok.

Az MNE Elnökségének döntése ered-
ményeként Sé Község Önkormányzata a 
közművelődési feladatellátás terén vég-
zett kiemelkedő munkája eredményeként 
elnyerte a díjat, amely Asszonyi Tamás 
szobrászművész plakettje és egy díszok-
levél.

A díj átadására a Kanizsai Kulturális 
Központban került sor.

 Az „Önkormányzatok a közművelődé-
sért” címet ez évben Sé község, Hajdúszo-
boszló és Székesfehérvár önkormányzata 

kapta. A Magyar Népművelők Egyesüle-
tének „Plakett” díjával a budapesti Kapu-
vári Beatrixot, a Drégelypalánkról érkezett 
Pásztor Zsoltnét, valamint a szegedi Török 
Józsefet jutalmazták. „Az Év Kulturális 
Plakátja” pályázatot a vasvári Nagy Gás-
pár Kulturális Központ Széchenyi című 
plakátja nyerte.

Önkormányzatok a Közművelődésért díj

2014. JÚLIUS A FALU HÍREI

(Folytatás a 2. oldalon)

EgészSéget egész Sének! TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1054



A díjjal a Sé községben csaknem negyed 
százada végzett kulturális munkát ismer-
ték el a szakemberek. A munkában nagy 
szerepe volt falunk korábbi polgármeste-
rének, Janzsó Lászlónak, valamint tiszte-
letdíjas népművelőnknek, Magyarné Vá-
rallai Lívia faluházvezetőnek. Köszönöm 
munkájukat!

„A kicsi szép! – hangzott el az egyik 
előadáson. A kicsi Sé! Évekkel ezelőtt, a 
rendszerváltás idején szent idea fogalma-

zódott meg Sében: közösségépítés. Hiszen 
olyan sokfélék vagyunk, de mind séiek. 
Megindult a harc a közöny ellen, mert a 
gazdák Babits szavaival bekerítik házukat. 
Szerintem élvezzük ezt a harcot ... Segít-
ségben nem volt hiány, főiskolások, egye-
temisták kezdték, helyi erők folytatták, be-
csatlakoztak a civil szervezetek. Az elmúlt 
24 évben a mindenkori képviselő-testüle-
tek, a hivatal dolgozói (élükön Wiktoráné 
Németh Klára címzetes főjegyző asszony-
nyal), az Aranykör Klub, Demizson Klub, 
egyházközség, Mosoly Klub, ÖrökSégünk 

Alapítvány, Séi Baráti Asztaltársaság, Séi 
Baráti Kör, Séi Sportkör, Szépműves Egy-
let, a faluban élő zeneművészek, a falu la-
kossága nélkül nem értünk volna el szép 
eredményeket. Köszönöm segítségüket, 
tevékenységüket!

A díjra dr. Csider Sándor és Horváth 
György jelölték falunkat. Köszönöm a 
megfogalmazott kedves és tényszerű ada-
tokat, a vetített előadást, melyeket a He-
vesi Sándor Művelődési Központ népes 
közönsége is megismerhetett általuk az 
elismerés átadásakor!

Sörös István
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
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2014. július 14. és július 18. között séi 
és perenyei diákok egy csoportja (25 fő: 
9-14 évesek) Sé Község Önkormányzata 
„EgészSéget egész Sének!” projekt kere-
tén belül nyári táborban vett részt a Hold-
fény Ligetben Gyöngyösfaluban. A tábor 
jellegét tekintve kalandtábor volt egy kis 
indiántáborral fűszerezve. „Ismerd meg 
határaidat!” – így szólt a felhívás, aminek 
mi megpróbáltunk eleget is tenni. Sokak 
számára az első kihívás már ott körvona-
lazódott, hogy most először töltöttek el 
egyedül, a család nélkül egy hetet, ráadá-
sul egy indián „tipiben” éjszakázva. A kez-
deti megilletődöttség után mindenki gyor-
san magára talált, és lelkesen vett részt az 

izgalmasabbnál izgalmasabb, tényleg erőt 
próbáló (indián 7-próba, falmászás), sőt 
bátorságot igénylő (éjszakai óriáscsúszás, 
kisvasutazás; kenuzás a Gyöngyös pata-
kon; bátorságpróba) programokon. Sok 
kalandot élhettünk még át a kötélpályá-
kon, a kincsvadászaton, a Vízi Buborék-
ban, aranymosás közben, ládatorony-építő 
ügyességi próbán. A feladatok megoldásá-
nál sokszor nagyon fontos volt, hogy egy 
csapatként „működjünk” együtt. Nagyon 
jól éreztük magunkat, jó kis közösséggé 
váltunk a hét végére.  Folytatás jövőre?! 
Rajtunk nem múlik!

Dávid Franciska

Kalandtábor a Holdfény Ligetben
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Sé Község Önkormányzata az „EgészSé-
get egész Sének!” projekt keretében nyári 
tábort hirdetett a Holdfény Ligetben, Gyön-
gyösfaluban. A perenyei fiatalok szintén ott 
táboroztak. Közös csoportunkat így 17 sze-
mély alkotta. Kettő túravezetőnk, kik szinte 
társak voltak, nagyszerű humorral bírtak.

Július 14-én hétfőn a Holdfényligetben 
ismerkedős játékokat terveztek nekünk, 
majd kötélpályáztunk egyet. Este sátorban 

aludtunk. Kedden elindultunk az útra, Bo-
zsok felé, majd a rohonci tóban fürödtünk 
egy jót, végül Markt Neuhodisban egy saját 
kezűleg készített sátorban pihentünk.

Szerdán sziklamászással kezdtünk, majd 
vissza Rohoncra a tóhoz, egy kiadós lazító 
fürdés után pedig irány az Írottkő. Onnan 
lemásztunk a Kalaposkőig, ahol tábort ver-
tünk. Csütörtök reggel egy gyönyörű szikla-
falon ereszkedni lehetett, utána Bozsok felé 

vettük az irányt. Ott a déli melegben beül-
tünk a cukrászdába, utána mentünk egyene-
sen a ligetbe nagy lendülettel. 

Pénteken korán keltünk, majd a Gyön-
gyös-patakon kellett kb. egy 3 km hosszú 
szakaszon kenuznunk.

Köszönjük a nagyszerű hetet Pál Laurá-
nak és Végh Lászlónak!

Mándli Dániel

Nevetni, szeretni, együtt úton lenni!

Az Egészségnap képekben



A hagyományokhoz híven idén is janu-
árban tartottuk a névnapi, születésnapi ün-
nepségünket. A meghívottak szívesen jöt-
tek és kitűnően érezték magukat. Címzetes 
főjegyző asszonyunk levélben köszöntötte 
a klub tagjait és további sok sikert kívánt a 
működéshez.

Februárban dr. Szerb János főorvos úr, 
önkormányzati képviselő meghívásá-
ra Sárvárra voltunk hivatalosak, ahol az 
EgészSéget egész Sének projekt kereté-
ben színvonalas előadásban volt részünk. 
Doktor úr kalauzolt bennünket, bemutatta 
a fürdő szolgáltatásait.

Július 12-én az Aranykör Klub tagjai a 
vendégekkel együtt autóbuszos kirándu-
láson vettek részt. Első állomásunk volt 
Nagycenk. Itt körbejártuk a vasúttörténeti 
parkot, majd megtekintettük a Széchenyi 
kastély kiállítását. A mauzólumban lerót-
tuk kegyeletünket a legnagyobb magyar és 

családja síremlékeinél. Innen a Fertő tóhoz 
utaztunk, ahol hajókirándulás keretében 
kicsit átrándultunk Ausztriába. Gyönyörű 
idő volt, jólesett a tó felett lengedező szél. 

Sopronban megtekintettük a város ne-
vezetességeit. Ide jókor érkeztünk, mert a 
város éppen ezen a hétvégén tartotta ünne-

pi rendezvényeit. Fagylaltozás, sétálgatás 
közben különféle utcai előadásokat tekin-
tettünk meg. 

Egész napos kirándulásunkat Kőszegen 
egy finom, ízletes vacsora zárta le.

Fekete József Ernőné

Az Aranykör Klub fél esztendeje

Ötödik éve működik a Faluházban a 
Szépműves Egylet, amely tavaly két kiál-
lítást is rendezett. Májusban „Örökségünk” 
címmel mutatkoztak be a Faluházban.  
A különleges hangulatú textil faliképeken 
újraértelmezték a régi családi kézimunká-
kat, anyáik, nagyanyáik csipkéit, kelméit, 
továbbá hagyományos motívumokat vagy 
kulturális örökséget dolgoztak fel. Ez a ki-
állítás meghívást kapott a Balaton-felvidé-
ken megrendezett Folt út kiállítás-sorozatra, 
amelynek keretében tíz faluban állítottak ki 
foltvarró csoportok. A Szépműves Egylet 
Mindszentkállán augusztusban kibővített 
anyaggal aratott sikert. A kiállítást a helyi 
polgármesterek nyitották meg, a zenei örök-
séget mindkét megnyitón Timár Magdolna 
népi énekei képviselték. 

Idén a tanítást, az ismeretek átadását he-
lyezte az egylet a tevékenysége középpont-
jába. E Telegráf hasábjain került meghirde-
tésre a foltvarró tanfolyam, melyre nyolcan 
jelentkeztek. A február közepén indított 
tanfolyam május 24-én zárult, az oktatást 
a Szépműves Egylet tagjai felváltva végez-
ték.  A foltvarrás műhelytitkai között szere-
pelt a „nagymama virágoskertje” varrása, a 
japán technika elsajátítása, katedrális ablak 
készítése, crasy és kunyhó varrása… Ezek 
a kifejezések a tanfolyami hallgatóknak 
már nem csengenek idegenül. Csíkokból, 
háromszögekből, négyzetekből varrható 
blokkok megismerése után a hallgatók el-
jutottak a három réteg steppeléséhez, takaró 
vagy falikép készítéséhez, keretezéséhez 
és hasznos apróságok varrásához. A záró 

rendezvényen örömmel mutatták elkészült 
munkáikat, oktatóik pedig büszkék voltak 
tanítványaikra. A foltvarrás szenvedély és 
örömforrás, amellett hasznos tevékeny-
ség is, – ebben mindnyájan egyetértettek.  
A felvétel a tanfolyam zárásakor készült, 
az oktatók közül hiányoznak: Csire Péter-
né, Süle Jánosné és Dr. Randweg Mária. 
A tanfolyam résztvevői: Erhard Györgyné, 
Füleki Antalné, Györkéné Mölcs Mária, 
Horváthné Kruczler Zsanett, Kincs Zsig-
mondné, Pekovits Péterné, Sörösné Názár 
Krisztina, Székelyné Schaáb Eszter. Remél-
jük, hogy egyszer majd az ő szép textilmun-
káik is láthatók lesznek a Faluházban.

Horváth Balázsné
Fotók: Horváth Balázs

Bepillantás a Szépműves Egylet 
tevékenységébe
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Ezen nincs mit szépíteni. Kellemes talál-
kozásaink voltak az első félévben. Január-
ban egy komolyabb témával foglalkoztunk. 
XII. Piusz pápáról beszélgettünk. Laki Fe-
renc barátunk tartott előadást arról, hogy 
Hitler idejében mit tett a Vatikán a zsidók 
érdekében. Ugyanezen az estén Gyurácz 
Ferenc a Magyar Nyugat Könyvkiadó igaz-
gatója beszélt munkásságáról. Februárban 
Weöres Sándor unokatestvére, a 88 éves 
Pirchala Imréné, Benedek Zsuzsa néni volt 
a vendégünk. Irodalom, festészet és a XX. 
század volt a középpontban.

Márciusban már az ismeretterjesztést 
zenével is összekötöttük. Varga „Cserga” 
Péter a római kori Saváriáról tartott egy 
nívós előadást, majd a húrok közé csapott 
és zenekarával egy príma bulit csináltak a 
Faluházban. Egy perc erejéig, kölcsönhang-
szerekkel, összeállt a Demizson Klub rock-
zenekara is. Az esős tavasz szinte kiköve-
telte, hogy egy gombaszakértőt is hívjak a 

klubba. Kalauz József és kedves felesége a 
gombákról beszélt A-tól Z-ig.

Nagy durranás volt a világ egyik legjobb 
kézilabdázójának jelenléte májusban. Far-
kas Ágit nagyon szerettük, nagy élmény 
volt Őt hallgatni. Ezen az estén már készül-
tünk a következő feladatra is. Megtisztelő 
volt, hogy a Demizson Klubbot kiemelten 
meghívták az első térségi bivalypörköltfőző 
versenyre, Alsóújlakra. A meghívást öröm-
mel elfogadtuk és mindent megtettünk, 
hogy a klubbot és a mi falunkat méltókép-
pen képviseljük. A bemutatkozás jól sike-
rült és a csapatunk az első helyezést érte el. 
A fődíj egy 2 mázsás bivalyborjú volt.

A menü: Bivalypörkölt 8 kg húsból, séi 
dödöllével, tökmagos, kecskesajtos salá-
tával. Desszertként nyírfacukorral készült 
epres-túróspitét szolgáltunk fel. A nagy si-
kerre való tekintettel azonnal ünnepeltünk, 
elkezdtünk „élni”. Ehhez találtam egy tan-
góharmonikást és hungarikumként magyar-

nótát énekeltünk.
Most mégsem egy magyarnótából idéz-

nék, hanem az Anna and the Barbies-tól:
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni
Majd az unokáknak, mikor körbeállnak,
Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak,
Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!
Kezdjetek szeretni...”

Ha utolsó péntek, akkor Demizson Klub! 
Várunk mindenkit szeretettel.

Konti Zoltán
Fotók: Csalló Ferenc

A csúcson kellene abbahagyni

Közösségi 
Kultúráért 

Díj
A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület 
minden esztendőben dönt a „Közösségi 
Kultúráért Díjban” részesítendő szemé-
lyekről. A kitüntetést azok kapják, akik 
a közművelődés terén közösségükben 
hosszú évek óta végeznek eredményes 
munkát. Az elismeréssel a népművelés 
területén dolgozók döntenek arról, hogy 
kik azok, akik szorgalmukkal, tudásukkal 
nem csupán saját közösségük, hanem a 
szakma elismerését is kiérdemelték.
Az elismerést a Magyar Kultúra Napjához 
kötődően ez évben, 2014. január 25-én 
ünnepség keretében adták át Kőszegen a 
Jurisics-vár lovagtermében.
Séből a díjat Konti Zoltán, a Demizson 
Klub vezetője kapta. 

Az elismeréshez gratulálunk!



Séi találkozónk beszámolóját kissé meg-
késve küldöm, de mentségemre legyen, 
hogy a nyugdíjasoknak soha semmire 
nincs idejük, mert ők a VALAKIK, akikre 
minden rábízható, ergo elfoglaltságuk több 
mint aktív korukban.

A találkozót május 17-én tartottuk, 
melyre a következők jöttek el:

Sopronból Schey Eti, András fiával és a 
három gyönyörű kis unokájával, Mátéval, 
Lucával és Tomival;

Budajenőről Sey Pongrác, a feleségével 
Dunival, és frissen doktorált lányával, Ni-
kivel, aki párjával Budapestről érkezett;

ugyancsak Budajenőről Sey-Pacor Fe-
renc, nővérével, Máriával (Lipóth András-
né), aki Esztergomból jött;

Sey László Paksról;
Budapestről Bosznay (Sey) Ádám, fele-

ségével, Mártival. Ők Tamás fiukat Lon-
donból „csábították” haza a találkozóra; 
ugyancsak Budapestről ifj. Sey Gábor és 
felesége Noémi;

Pécsről pedig jómagam, feleségemmel, 
Ilivel („életem szárnyaló légballonjának 
balanszával”).

Sé regnáló és volt polgármestere: Sörös 
István a feleségével, Krisztinával, vala-
mint Janzsó László, akik az évek óta tartó 

hosszú barátság jóvoltából, már a család-
hoz tartoznak.

Nem sokkal fél 10 után érkeztünk meg 
Sébe, mivel „birtokaink” szélső határát 
is látni szerettem volna (Laci bátyám ezt 
úgy kommentálta, hogy „megint eltéved-
tél!”). Ekkor már fiamék a Faluház előtt, 
Laci meg a Faluházban várt ránk. No, nem 
azért, mert nem akarták látni egymást, ha-
nem pusztán azért, mert az egyiknek nem 
jutott eszébe benézni, a másiknak meg ki-
jönni.

Fél 11-re Ádámékon kívül már minden-
ki ott volt. Ebédig meghánytuk-vetettük a 
család és a falu dolgát. Laci egy festmé-
nyével ajándékozta meg a Faluházat (Sé-
t); Feri a saját maga által festett címerün-
ket hozta el mutatóba. Beszélgetés közben 
derült ki, hogy Mária ikonokat fest, s már 
három kiállítása is volt. Laci mellé – aki 
egyébként elismert festőművész – így még 
egy festőt tudhatunk a családban. Én a csa-
lád minden ágának a „Pécs címeres emlé-
kei” című könyvemből adtam át egy-egy 
példányt, amiben több Baranyába leszár-
mazott vasi család mellett a S(ch)EY(j) 
családnak is emléket állítottam. Janzsó 
Laci pedig a szünösei kiváló eperpálin-
kájával örvendeztette meg a családokat. 
(Sajnos azonnal nem lehetett megkóstolni 
a rend zordon őrei és a KRESZ hatályos 
rendelkezései miatt, de az esti „fogmosá-
sához” már előkerült!). Megjegyzendő, 
hogy éppen a találkozó napján kezdődött 
Laci eperföldjén a szüret, s csengett is ál-
landóan a telefonja. 

Ebéd előtt megkoszorúztuk a kopjafán-
kat. A koszorút András és Feri helyezte el. 

Az ebéd a Charlie-ban volt, szokás sze-
rint. Mivel „rajtaütésszerűen” mentünk, 
nehezen találtunk helyet. De sikerült. 
Ádámék itt értek utol minket, úgyhogy a 
délutánt már együtt töltöttük. Ez újabb fo-
tózással járt a kopjafánk előtt. Ebéd után 

az ÖrökSÉgünk Alapítványba ejtettük meg 
a szokásos befizetéseket. Lassan egymillió 
forint gyűlt össze a közösen megálmodott 
köztéri szoborra.

Mária javaslatára a templomot is meg-
látogattuk. A templom előtt épp gondos 
kezek végezték a parkosítást. Bent pedig a 
felújított templombelsőt csodálhattuk meg. 
Természetesen itt is adakoztunk a templom 
felújítása javára. 18-án bérmálás volt a fa-
luban, – először a falu életében – amikor a 
püspök látogatott a templomba.

A Faluházba még visszatértünk, búcsúz-
kodni, aztán ki-ki indult haza.

Köszönet Sé jelenlegi és volt polgármes-
terének, a falu vezetőségének, az ÖrökSÉ-
günk Alapítvány kuratóriumának, hogy 
lehetőséget biztosítottak a találkozónk le-
bonyolítására, s külön köszönet, hogy meg-
tisztelték jelenlétükkel a találkozónkat.

A következő találkozónk két év múlva, 
hasonló időpontban lesz.

Ne feledjük: az idő múlik, mi sem le-
szünk fiatalabbak. Ahhoz, hogy a fiatalok-
nak át tudjuk adni az összetartozás élmé-
nyét, nekünk kell találkoznunk!

Sey Gábor
Fotók: -si- 

Sey családi találkozó
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Kati néni 
álma

Schütz Józsefné Kati néni májusban ün-
nepelte családi körben 90. születésnapját. 
Három gyermeke, három unokája és há-
rom dédunokája mellett önkormányzatunk 
is köszöntötte. A beszélgetés során elme-
sélte, hogy családja teljesítette régi vágyát: 
szerette volna mindig is faluját fentről, 
repülőgépről megnézni. Izgatottan várta 
a nagy pillanatot, nem félt, érdeklődve fi-
gyelte a lenti tájat, a gyermekkor óta isme-
rős séi utcákat, házakat.
Erőt, egészséget, sok boldog születésnapot 
kívánunk Kati néninek!
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Hangulatos, évnyitó összejövetellel kö-
szöntöttük a 2014-es esztendőt januárban. 
Összegyűltünk a faluházban terített asztal 
mellett. Bíró Hanzi a kedvünkért elhozta 
és megszólaltatta a tangóharmonikáját.

A taglétszámunk 4 új belépővel gyara-
podott.

A havi összejöveteleken túl még a tava-
lyi évben részt vállaltunk az „EgészSéget 
egész Sének” c. pályázat lebonyolításában, 
pontosabban az egészség megőrzésével 
kapcsolatos előadások-beszélgetések szer-
vezésében.

Volt már szó a szenvedélybetegségekről, 
ahol néhány fiatal is megtisztelt bennünket 
és az előadót az érdeklődésével. Utólag 
bevallották, hogy tényleg hasznos volt, 
tanultak új dolgokat, hallottak hasznos in-
formációkat.

Volt szó a gyógynövényekről, nem csak 

általánosságban, hanem részleteiben is, a 
hatásukról, felhasználásuk módjairól, sőt 
lehetőséget kaptunk gyógynövény-gyűjtő 
„túrán” való részvételre is, az előadó ked-
ves invitálására.

Aztán természetgyógyászt is hallhat-
tunk, aki a saját életéből hozott tapasztala-
tait és a több mint 20 éves működése alatt 
átélt élményeit, és módszereit osztotta meg 
velünk. Íriszdiagnosztikát, test-energia-
szint mérést csináltathattunk.

A 4. előadás témája a reiki volt.  
Magyarra lefordítva:  japán eredetű kéz-
rátételes gyógymód és önfejlesztő mód-
szer –  Kicsit elvontnak és tőlem távolálló 
valaminek tartottam. Ennek ellenére sze-
mély szerint nekem nagyon-nagyon ér-
dekes volt az előadás és utána a kötetlen 
beszélgetés, de úgy láttam, nem csak szá-
momra, mivel több mint 3 órán keresztül 

lefoglaltuk az előadót. 
A májusi Zsigmond napon – ami szin-

tén az egészség jegyében valósult meg, a 
klubtagok szép számban jelen voltak. Kós-
toltunk teákat levendulából, citromfűből, 
reform- és bioételeket, Terike jóvoltából 
elkészíthettük a saját kecskesajtunkat, 
megtudtuk, hogy „fűben-fában orvossá-
got” lelhetünk, sportolhattunk, és még sok 
érdekesség volt a pályán ezen a napon.

Július 24-én délután 18.00 órakor lesz 
az utolsó program a klub szervezésében. 
A téma: stresszoldás, és talpmasszázs. Az 
előbbire azt gondolom, szinte minden-
kinek szüksége van, így ezúton invitálok 
minden séi és nem séi érdeklődőt, jöjjenek 
minél többen!

További szép nyarat mindenkinek, talál-
kozzunk a Falunapon!

Bolla Norbertné

Üdvözlet a Mosoly Klubtól!



Hatodik alkalommal szervezte meg az 
ÖrökSÉgünk Alapítvány azt az ünnepre 
hangoló családi jellegű programot, ame-
lyet 2009-ben indított hagyományteremtés 
céljából. A kezdeményezés bevált, egyre 
több család jön, szülők, nagyszülők a gyer-
mekekkel együtt. Az alapítvány önkéntesei 
számára igazán lelkesítő a sok ügyeskedő, 
örömteli gyermekarc látványa, a szülők és 
rokonok segítőkész jelenléte. Ahogy eddig 
szokás volt, idén sem maradhatott el a fi-
nom kalács és a kakaó. A készülő húsvéti 
díszek, kisebb meglepetések örömöt jelen-
tettek azoknak, akik készítették és nyilván 
azoknak is, akik lakását úsvétkor díszítet-
ték, vagy az ünnepen ajándékba kapták. Az 
élő nyuszi a kosárban pihent csodálkozó 
kicsiktől körülvéve, így nem jutott ideje to-
jásfestésre. A nyuszi helyett messzi földről 
érkezett moldvai csángó magyarok mutat-
ták meg, hogy ők hagyományőrző módon 
hogyan festik a húsvéti tojást, miután via-
szos írókázással rajzoltak rá. A végén még 
kedvesen énekeltek is úgy, ahogyan ők 

szoktak közös együttléteik alkalmával. Iga-
zi ünnepre hangoló, családias együttlét volt.

-HB-
Fotók: Horváth Balázs

Húsvétváró kézműves foglalkozás

Kalló Zsolt, Sében élő 
hegedűművész, közép- 
és főiskolai tanár, mű-
vészeti vezető.
A Capella Savaria 
koncertmestere és 
művészeti vezetője. 
1990-ben kitüntetéssel 
szerezte meg hege-
dűművészi diplomáját 

a budapesti Zeneakadémián, majd Salzburgban Végh Sándor 
irányításával képezte magát tovább. Több rangos kamarazenekar 
(Sonora Hungarica, Aura Musica) és régizene-együttes (Concer-
to Armonico, Orfeo Zenekar stb.) koncertmestereként Európa 

valamennyi országában, Észak- és Dél-Amerikában, Izraelben, 
valamint a Távol-Keleten (Japán, Korea, Tajvan, Kína) hangver-
senyezett. Szólistaként és kamarazenészként számos televízió-, 
rádió- és CD-felvételt készített. 1995-ben a Hungaroton Classic 
gondozásában jelent meg Telemann hegedűversenyeit tartalma-
zó, nagysikerű szólólemeze. 1997-ben megalapította a Kalló 
Quartetet. A Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola ta-
nára. Repertoárja a korabarokk zenétől a kortárs művekig terjed. 
(Forrás: www.fidelio.hu)
 A Liszt Ferenc-díj a magyar állam által adományozható legma-
gasabb zenei kitüntetés. Kiemelkedő zenei és előadó-művésze-
ti tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés.  
A díjat március 15-én adták át.

A kitüntetéshez gratulálunk!

Liszt Ferenc-díjat kapott Kalló Zsolt
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Öt évvel ezelőtt, amikor felélesztettük ezt 
a népszokást, 7 csoportot sikerült elindítani 
a falunkban, idén csak hármat. Akkor úgy 
gondoltuk, hogy majd önállóan kezdenek 
szervezkedni a kislányok, úgy, mint régen. 

Több oka is van annak, hogy ez nem kö-
vetkezett be.  A lányok is, szüleik is túlter-
heltek. Egyre többen utaznak el gyermeke-
ikkel együtt kikapcsolódni az ünnepek alatt. 
Sokkal korábban serdülnek a lányok, előbb 
érzik úgy, hogy kinőttek a pünkösdölő kor-
ból. Van kislány, aki annyira nadrághoz 
szokott, hogy nem hajlandó szoknyát húzni.  
A falu folyamatosan nő, egyre nagyobb te-
rületet kell bejárni. Vannak olyan szülők, 
akik ideköltözve nem akarják tudomásul 
venni, hogy falun élnek, nem akarnak be-
illeszkedni a falu közösségébe, nem akar-
ják megélni az itteni szokásokat és ez által 
gyermeküket is kirekesztik. Szerencsére ők 
vannak kevesebben.

És most az örömökről. Szívet melenge-
tő érzés, amikor olyan anyukák köszönik 
meg, hogy kislányuk részt vehet a pün-
kösdi királyné-járáson, akik csak néhány 
éve költöztek a faluba. Öröm, hogy sokan 
nagy szeretettel várják a lelkes kis csopor-
tokat, behívják, süteménnyel vagy a káni-
kulában folyadékkal kínálják őket. Mind-
ezt szeretettel teszik, annak ellenére, hogy 
évekkel ezelőtt is jeleztük: az udvaron vagy 
a kapuban fogják előadni 3 perces énekes 

pünkösdi köszöntőjüket, csak a kutyát kell 
elzárni, nem mennek be a házba. Egy dolog 
biztos. Akik megszerezték a kislányoknak 
azt az örömöt, hogy meghallgatták őket, 
azok maguk is gazdagabbak lettek egy 
szép élménnyel. Bámulatos, hogy a 33 fo-
kos melegben, több mint két órai falujárás 
után sem fáradtak el a legkisebbek és az át-
élt élményektől feldobódva szaladgáltak a 
faluházba visszaérkezve. Örömmel nézték, 
majd fogyasztották a tűzijátéktól szikrázó 
tortákat. Öröm az is, hogy a megrendelt 
tortákért a Balikó Cukrászat nem fogadott 
el pénzt, hanem szeretettel ajándékba adta 
a pünkösdölőknek. Öröm látni, hogy e 
néphagyomány kapcsán ismerik meg egy-
mást a faluban élő kislányok és barátságok 
szövődnek köztük. Nem járhatnak ugyan 
közösen iskolába a faluban, de nekik már 
vannak gyökereik, miközben a falut és az 
itt élőket is megismerik. Öröm látni Dávid 
Ferencnét, Vera nénit, a hagyomány megőr-
zőjét és H. Pezenhófer Brigittát, a staféta át-
vevőjét, amint gyönyörködnek kis tanítvá-
nyaikban. Az 5 és fél éves Diána és Glória, 
akik király-kisasszonykák voltak, a végén 
lelkesen kérdezték: „ugye máskor is pün-
kösdölhetünk?” Az átélt élmények mellé a 
falujárás során kapott, az adott csoporton 
belül egységesen szétosztott édességet és a 
valamennyi kislány között egyformán szét-
osztott pénzt is örömmel fogadták a lányok. 
Fényképeken is megörökítettük a szép dél-
utánt, a képek a falu honlapján láthatók.

De térjünk vissza a nehézségekhez. Ho-
gyan tovább? Érdemes-e az ÖrökSÉgünk 
Alapítvány önkénteseinek jövőre is bele-
vágni a szervezésbe? Érdemes-e megélni 
az elutasításokat, számolni a megbetege-
désekkel, a családok elutazásával, válasz 
nélkül hagyott levelekkel, zárt ajtókkal? 
Érdemes-e úgy belevágni valamibe, hogy 
tudjuk, a falu egy részének csalódnia kell, 

mert nem jutnak el mindenhová a lányok? 
Szabad-e kitenni a lányokat az időjárás vi-
szontagságainak? Vajon tényleg arra valók 
a nehézségek, hogy legyőzzük őket? Mi a 
falubeliek véleménye? Azok az asszonyok, 
akik kislány korukban a faluban pünkösdöl-
tek, azt mondják: az időjárás sohasem volt 
akadály és annak idején sem jutottak el min-
denhová. Felmerült a gondolat, mi lenne, ha 
egyetlen egyszer, egy adott helyen kerülne 
csak sor a bemutatásra? Ez már nem lenne 
ugyanaz, ezt nem csak a  meglátogatandók, 
hanem a résztvevők szülei is elvetik, és 
legtöbben úgy fogalmaznak, hogy nagyon 
szép ez a népszokás a faluban és eredeti 
formájában kell megtartani, inkább többen 
segítenek. Bízunk abban, hogy azok is így 
látják, akiket nem tudtunk megkérdezni. 
Bízunk abban, hogy még többen tárják szé-
lesre portájuk kapuját és a szívüket, amikor 
megérkezik a pünkösdi király-kisasszonyka 
gyönyörű kíséretével. 

2014. június 9-én a pünkösdi királyné-já-
ráson részt vettek: Móricz Lili, Horváth 
Lea, Szabó-Rácz Johanna, Szekszer Bian-
ka, Szvoboda Lara, Németh Diána; Gyur-
kó Flóra, Gyurkó Flávia, Fehér Boglárka, 
Horváth Zoé, Bertók Izabella, Rapport Gló-
ria, Gyurkó Glória; Németh Mira, Székely 
Orsolya, Török Sára, Janzsó Anna Rozália, 
Parádi Réka. 

Köszönet nekik és szüleiknek, köszönet 
az alapítvány által felkért önkéntes kísé-
rőknek, a Balikó Cukrászatnak és köszönet 
mindazoknak, akik szeretettel fogadták a 
pünkösdölőket.  Szeretnénk, ha évről évre 
örömteli piros pünkösd lehetne a faluban, 
mert Sebő Ferenccel együtt valljuk: hagyo-
mányaink csak akkor maradhatnak meg, ha 
megéljük őket. Ezt csak közösen tehetjük.

Horváth Balázsné
kuratóriumi elnök

Gondolatok a pünkösdi királyné-járásról
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Két évvel ezelőtt ezzel a gondolattal zár-
tuk a falu lakóinak írt levelünket, amikor 
arról adtunk hírt, hogy moldvai csángó 
magyar gyermekek érkeznek községünkbe 
egy hétre. Akkor megmozdult a falu lakos-
sága, családok fogadták be a vendégeket, 
útiköltségre adakoztak, programokat kí-
náltak, a vendégszeretet nagyon sok jelét 
adták. Most újra a falu lakóihoz fordu-
lunk, mert a határon túl élő kis barátaink 
augusztus 19-25 között jönni szeretnének. 
A romániai Pusztinán, egy színtiszta ma-
gyar faluban Nyisztor Ilona népdalénekes, 
a csángó zenei kultúra leghitelesebb kö-
vete foglalkozik a helybeli gyermekekkel, 
fiatalokkal, hogy átadja a zenei örökséget 
tanítványainak. Ebből kaptunk ízelítőt két 
évvel ezelőtt, amikor nemcsak Sében, ha-
nem Szombathelyen a Szent István park-
ban és a Kossuth Lajos utcában, továbbá 
Gencsapátiban és Perenyében is nagy 
sikerrel szerepeltek. A Savaria Karnevál,- 
ami óriási élményt jelentett nekik,- fellé-
pési lehetőséget kínál idén, sőt a sárvári 
Nemzetközi Folklór Találkozó is, de sem 
útiköltséget, sem szállást, sem fellépti dí-
jat nem tudnak fizetni. Az útiköltség több 
mint félmillió forint, lakniuk is kell vala-
hol. A várható létszám 21 fő.

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány pályázott és 
a várható költségek mintegy egyharmadát 
a pályázat útján megszerezte. Ez már elég 
bíztatást jelent ahhoz, hogy a séiek ven-
dégszeretetének, nagylelkűségének isme-
retében bele merjünk vágni a kezdő lépé-

sek megtételébe. 
Fogjunk össze ismét! Mire van szük-

ség? Bármire, ami az ideutazásukat és 
az itt tartózkodásukat lehetővé teszi és 
színesíti. Adományokra lesz szükség az 
útiköltség kifizetéséhez, vendéglátó csa-
ládokat keresünk, akik egy-egy gyermeket 
vagy felnőtt kísérőt egy hétre befogadnak, 
programjavaslatokat várunk a szabadidő 
eltöltésére. A pénzadományokat idén is 
az ÖrökSÉgünk Alapítvány tudja fogadni, 
mivel alapító okiratában szerepel a hatá-

ron túli magyarokkal és az ifjúsággal való 
foglalkozás. A befizetett támogatásokról 
természetesen igazolást ad. (ÖrökSÉgünk 
Alapítvány, 9789 Sé, Szabadság u. 29. 
Számlaszám: 72700260-10004373.) Ké-
résre Poór Sarolta (az alapítvány kurató-
riumának tagja és könyvelője) csekket tud 
küldeni, telefonszáma: 06-20-4625886. Az 
egyéb felajánlások (szállás, vendéglátás, 
programajánlat) összegyűjtését Horváth 
Balázsné, a kuratórium elnöke végzi, tele-
fonszám: 06-30-9024613. Már most meg-
kezdjük a támogatók szervezését, hogy 
megnyugtatóan és időben visszaigazol-
hassuk Nyisztor Ilonáéknak az utazásuk 
alakulását. Szeretnénk megkönnyíteni a 
befogadni szándékozók döntését azzal, 
hogy közreadjuk a vendégek életkorát és 
nemét. Második osztályos 4 kislány, har-
madik osztályos 1 kislány, negyedik osz-
tályos 1 kislány és 1 fiú, ötödik osztályos 
5 lány, hetedik osztályos 2 fiú, nyolcadik 
osztályos 1 lány, tizenkettedik osztályos 
1 fiú és egyetemista 1 fiú (ez utóbbi ket-
tő furulyás), továbbá két felnőtt: 1 nő és 
1 férfi. (Közöttük testvérek is vannak, egy 
hetedikes fiú és egy ötödikes lány, továbbá 
egy hetedikes fiú és egy nyolcadikos lány.) 

Akik találkoztak velük, vagy hallgatták 
őket két évvel ezelőtt, tudják, milyen mély-
reható élmény volt a velük való találkozás 
és tudják, hogy milyen hálásak voltak érte. 
Tudják azt is, milyen jó önzetlenül adni és 
szeretettel, segítőkészen fordulni az anya-
országon kívül élő magyarok felé. Éljük át 
újra ezt az örömöt, mert jót tenni jó!

Horváth Balázsné, 
ÖrökSÉgünk Alapítvány

Fotók: -si-  

Jót tenni jó!



Az önkormányzatok gazdálkodása ez év-
ben is a feladatfinanszírozáson alapul, ter-
mészetesen a saját bevételekkel együtt. Az 
egyes feladatok ellátásához az állam ez év-
ben sem a teljes finanszírozási összeget adja 
meg, hanem próbálja az önkormányzatokat 
további saját bevételi források felkutatásá-
ra ösztönözni. Az önkormányzati bevételek 
elsősorban a helyi adóbevételekből, és mű-
ködési bevételekből állnak. A gépjármű adó 
60%-át továbbra is be kell fizetni az állami 
költségvetésbe. A biztonságos gazdálkodás 
miatt 2014-ben is nagyon fontos a tartalék-
képzés, és a több évre kiható, takarékos, 
megfontolt gazdálkodás.

A 2014. évi költségvetésben 15 millió fo-
rintot különítettünk el a jövőbeni Szünöse 
lakópark kialakításához, az egyházközség 
kérelmére egymillió forinttal támogattuk a 
templom festési és restaurálási munkáit, a 
sportegyesület MLSZ TAO pályázatához 
szintén egymillió forint önerőt biztosítot-
tunk.

Az elmúlt évek során több próbálkozást 
is tettünk a rendelő hasznosítására. A helyi-
séget a heti egy felnőtt, egy gyermekrende-

lésen kívül, csak további egy alkalommal 
használja a védőnő tanácsadásra. A rendelő 
helyiségét heti 36 órára bérbe adtuk egy a 
faluban letelepedő masszőr házaspárnak.

Az időjárás idén többször is próbára tet-
te az erőnket. A máskori téli viszonyok-
nak megfelelően vásároltunk sót, de ez az 
időjárás sajnos a sóra nem reagált. A me-
teorológiai jelzésekre újabb mennyiséget 
vásároltunk, de később Szombathelyen is 
kifogytak a készletek. A só műtrágya szóró-
val való kiszórása helyi vállalkozóval mű-
szakilag nem volt megoldható. A következő 
téli időszakra más megoldást kell találni.

Településünkön gyors lefolyású árvizek-
re kell számítani. 1000 db homokzsákot 
vásároltunk, illetve homokot deponáltunk a 
problémásabb helyeken. Érdekes módon a 
májusi áradáskor Szünösén kellett homok-
zsákokkal lakóházakat védeni a szántóföl-
dekről lezúduló vizektől.

A templom festése, felújítása alatt a misé-
ket a Faluházban tartották meg. 

A szombathelyi kistérség településeinek 
vidékfejlesztési programjai koordinálását a 
jövőben a Pannon Térségfejlesztő Egyesü-

let fogja ellátni. 
Sok konfliktushelyzetet okozott a kerti 

munkák során keletkezett lombhulladék 
szabályozatlan körülmények között történő 
égetése, ezért szükséges lett a helyi sajátos-
ságok figyelembe vételével rendelet magal-
kotása. A konfliktushelyzetek okozója álta-
lában az, hogy sokan egészségre ártalmas, 
levegőt szennyező, mérgezőanyagokat is 
égetnek a kerti hulladék megsemmisítése-
kor. Rendeletünk szerint a kerti hulladék 
nyílt téri égetése kizárólag pénteki napon 
6.00 órától 22.00 óráig megengedett. Más 
napokon és időpontban az égetés tilos. Tilos 
az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles 
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Önkormányzati hírek

Térségünkben egyre gyakrabban ala-
kul ki rendkívül csapadékos időjárás. 
Ennek súlyos következményei sajnos a 
szennyvíz elvezetésben is megmutatkoz-
nak. A szennyvízcsatorna hálózatba igen 
nagy mennyiségű csapadékból, ill. talajvíz-
ből származó vízmennyiség kerül. Erre a 
szenny vízcsatorna hálózat, az átemelők és a 
szennyvíztisztító telep nincsenek méretezve, 
ezt elszállítani és megtisztítani nem képesek.  
A kevert víz a település legmélyebb pont-
jain rendszeresen kifolyik a felszínre is.  
A szolgáltató VASIVÍZ ZRt. részéről az 
előző években felszólítottuk az esővizet be-
vezetőket, hogy szüntessék meg ezt a hely-
zetet.

Az utóbbi hónapok tapasztalata azonban 
azt mutatta meg számunkra, hogy ez nem 
elég, tovább kell keresni a víz bejutásának 
helyeit. Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a szennyvízelvezető közcsatorna há-
lózat további vizsgálata mellett a házi veze-
tékek vizsgálatát is el kell végezni.

Ez a leggyorsabban és az Önök legkeve-
sebb zavarásával csak úgy lehetséges, ha 
együttműködnek velünk és időnként elvég-

zik az alábbi „vizsgálatot” az ingatlanjukon 
belül: Megkeresik a kerítésen belül elhe-
lyezett felszálló idomot (tisztító idomot), 
vagy szennyvíz aknát, ami valamilyen fe-
déllel, vagy fedlappal (fém, beton, esetleg 
műanyag) van letakarva.

Eltávolítják a fedlapot, vagy fedelet és 
belenéznek a nyílásba: Ha azt tapasztalják, 
hogy viszonylag folyamatosan és egyenle-
tesen tiszta, vagy annak tűnő víz folyik a 
csatornában, akkor valószínűleg az Önök 
házi szennyvíz csatornája nem megfelelően 
vízzáró, magas talajvízállásnál folyamato-
san befolyik a talajvíz a vezetékbe. Ebben 
az esetben kérjük, hogy az Önkormányzat-
nál adják meg az ingatlanjuk címét, a tulaj-
donos, vagy az ott lakó nevét és elérhetősé-
gét (telefonszámát).

Ha nem folyik semmilyen víz a csatorná-
ban, vagy csak abban az esetben folyik, ha 
leengednek valamit (például WC-t, moso-
gatót, kádat, stb.), akkor nincs semmi ten-
nivalójuk, csak helyezzék vissza a fedelet 
a nyílásra. Ebben az esetben az Önök házi 
szennyvíz csatornája megfelelően vízzáró, 
talajvíz nem tud bejutni.

Az összegyűjtött nevek és címek alap-
ján a VASIVÍZ ZRt. munkatársai egy előre 
egyeztetett időpontban felkeresik ezeket az 
ingatlanokat, és elvégzik a vezetékek ka-
merás vizsgálatát, megállapítják a hibát és 
annak helyét.

Ezután lehet elvégezni a javításokat, 
melyekhez pontos információkat, és ha 
szükséges segítséget adnak munkatársaink.  
A munka végeztével ellenőrizzük a javítás 
megfelelősségét.

A későbbiekben tervezzük az összes házi 
vezeték ellenőrzését, függetlenül attól, 
hogy volt-e talajvíz beszivárgás, vagy sem.

A jövőbeni szennyvízelvezetési problé-
mák, kiöntések elkerülése érdekében na-
gyon fontos az Önök együttműködése és 
ennek a vizsgálatnak időnként, elsősorban 
csapadékos időjárás és/vagy árvizes idő-
szakokban való elvégzése, mert ez által fel-
gyorsítható a hibák felderítése és kijavítása.

Kérjük, segítse munkánkat a csatorna 
kiöntések elkerülése, ill. az egészséges kör-
nyezet megóvása érdekében!

VASIVÍZ ZRt. Szombathely

Tisztelt Ingatlantulajdonos, 
vagy használó!

Az „EgészSéget egész Sének!” 
projekt további programjai, 
melyekre tisztelettel hívunk 

minden érdeklődőt:

Augusztus 2. szombat: 
Bucsu, Perenye és Sé községek 
közös kerékpártúrája Cákra 

Augusztus 9. szombat: 
Falunap, egészségnap 

a futballpályán
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időjárás esetén. Tilos továbbá nagy meny-
nyiségű füstöt termelő nedves kerti hulla-
dék égetése is.

A déli részen a zöld hulladék lerakására 
létesített gyűjtőbe sajnos egyre több egyéb 
kerti és háztartási hulladékot raktak le. 
Ezért a lerakási lehetőséget megszüntettük, 
figyelmeztető táblát helyeztünk ki.

Az alpolgármester asszony kezdemé-
nyezésére húsvétra a temetőben a „nagy 
keresztet” sírkövessel lecsiszoltattuk, Vár-
hegyi Károly egykori néptanító sírját meg-
tisztítottuk, emléktábláját felújítottuk.

Gyakori a közvilágítási probléma, ezért 
rendszeresen bejelentést teszünk az E-on-
nál, illetve tárgyaltunk a területi képviselő-
vel a probléma megoldásáról.

Sokan kérdezték, mikor kapunk kom-
posztáló ládákat. Jó hír, hogy a ládák kiosz-
tását a lista elején szereplő falvakban már 
elkezdték.

A nyár elején minden utcában elvégez-
tük az utak karbantartását, kátyúzását. Je-
lentősebb útjavítás történt az Ady és Rajki 
utcákban. Ahol szükséges volt, mélyítettük, 

rendeztük, tisztítottuk az árkokat.
A temető környékén további tereprende-

zést hajtottunk végre.
Partnerséget kötöttünk a Nyugat-dunán-

túli Vízügyi Igazgatósággal, miszerint az 
általuk felvett 7 fő közfoglalkoztatott Sé 
területén végez munkálatokat. A dolgozók 
korábban képzéseken vettek részt. Füvet 
nyírnak, fákat metszenek, bozótot irtanak, 
munkájuk eredménye meglátszik a falun!

Ahogy más „dolgozók” eredménye is. 
Nem értem, miért kell a ravatalozó négy 
ereszcsatornáját sáros lábbal berugdosni, 
rongálni. Miért kell az erdőbe dobni a kihe-
lyezett locsolókannákat? Vajon miért telik 
meg rendszeresen a temetői kuka háztartási 
hulladékkal vagy autógumival? Névjegy-
kártyát nem hagynak az elkövetők, így 
közpénzen javítunk, pótlunk, de mindezt 
megspórolhatnánk, ha figyelnénk egymás-
ra, a közösre.

Az „EgészSéget egész Sének!” projekt 
lassan a végéhez közeleg. Társadalmi vita 
után elkészül falunk Egészségterve, álla-
potfelmérést tartottunk kettő alkalommal, 

zajlanak az előadások, futnak a programok. 
Kérem, figyeljék a híradásokat, szóróla-

pokat!

Sörös István
polgármester

Főtisztelendő Püspök atya, 
Főtisztelendő atyák, 

Krisztusban kedves testvérek!

Az (Antoni Gauditól származó) idézetet 
a május 1-jei pusztacsatári zarándoklat al-
kalmával hallhattuk Püspök atyától!

Reményteljes, ha egy közösség a köz-
tünk élő Isten házának a szépségét is szem 
előtt tartja, mert minden közösség – legyen 
az falu vagy város- központja és szíve a 
templom és annak környezete, hogy az 
milyen képet mutat, tanúskodik a benne 
élőkről is. 

Köszönöm azoknak, akik ezt a szándé-
kot megértették és különösen is mellettem 
álltak az eltelt időszakban. Isten fizesse 
vissza bőségesen áldásaival mindenki jó 
szándékát, akik azonosulni tudtak a belső 
felújítás gondolatával, valamint a templom 
körüli tereprendezéssel és parkosítással, 
amely az egyházközségi képviselőtestület 
szándéka is volt. 

Ám tudtuk, hogy ez a munka kizárólag 
saját erőnkből nem valósulhat meg, ezért 
bízva a megértő segítőkészségben, több 
helyről próbáltunk célunk megvalósítása 
érdekében segítséget kérni. A hívek nagy-
lelkű adományai mellett a Püspöki Hiva-
tal, valamint a Sé Község Önkormányzata 
segítségére számíthattunk. Ezúton is hálá-
san köszönöm Püspök úr önzetlen anyagi 
segítségét, valamint a Séi Önkormányzat 

anyagi hozzájárulását. Az egyéni adomá-
nyozók közül név szerint, nem szeretnék 
külön kiemelni senkit, hanem együttesen 
mindenki segítségét, amelyet a felújítás 
során és a mai ünnepen nyújtottak, akár 
kétkezi munkával, akár pénzbeli adomány-
nyal, akár egy bátorító jó szóval, akár 
csendes háttérimádsággal adták, ezúton is 
hálásan köszönöm.

Külön köszönöm Tarr György restaurá-
tor művésznek az egész közösség elisme-
rését kivívó munkáját, amelyet már kezdet 
kezdetétől, nagy bizalommal helyezhet-
tem az egyházközségi tagokkal együtt az 

ő kezébe. Hála és köszönet a becsülettel és 
tisztességgel határidőre elvégzett munká-
ért, amelyet odaadással, szakértelemmel, 
szépérzékkel, művészien elvégzett, mind-
eközben emberségével, tanúságot tevő 
hitével, közvetlenségével, előzékenysé-
gével, alázatával mindannyiunk szívéhez 
közel került.

Végül köszönöm az egész közösség 
és a megbérmáltak nevében is Dr. Veres 
András püspök atyának, hogy a bérmálás 
keretében megáldotta a belsőleg felújított 
templomot. Főpásztori felelősségteljes 
munkáját kísérje továbbra is Isten bőséges 

Addig él a nemzet, amíg épül a templom!

Anyakönyvi 
hírek

SZÜLETÉS
Hirschl Emma Johanna
Kenedli Dóra Cecília

HALÁLOZÁS
Antal Miklós
Békei László
Punger Pál

Simonyi Csaba
Somlai Miklós



áldása és segítsége.
Emberé a munka, Istené az áldás, és 

amit emberi erőnkből megtehettünk, azért 
Istennek legyen hála, neki legyen köszö-
net, és neki legyen dicsőség. Az Ő áldása 
kísérje továbbra is közösségünket, hogy 
a belsőleg felújított és környezetében is 

megújult templom az egyházközség folya-
matos megújulását valamint a plébánia fal-
vainak összetartozását is szolgálja, segítse 
és erősítse.  Ebben legyen közbenjárónk 
mindannyiunk égi édesanyja, Mária.

Addig él a nemzet, amíg épül a temp-
lom! Elsősorban a lelkek temploma, de az 

Isten dicsőségére emelt kőtemplom is!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dr. Perger Gyula plébános
köszöntő beszéde a templomszentelés 

és bérmálás alkalmával 
2014. május 18-án.
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Excellenciás 
és Főtisztelendő Püspök Atya!

Sé község lakói nevében nagy tisztelettel 
köszöntöm Önt községünk és templomunk 
jeles ünnepén! Örülünk, hogy elfogadta 
plébános úr által a séiek hívását, és itt van 
velünk! 113 esztendős templomunk életé-
ben nagy eseményre gyűltek össze a hívek 
Bucsu, Dozmat, Torony és Sé községekből.

Sében az eltelt évszázadokban, sőt azt 
megelőzően sem tartottak még bérmálást, 
és most – íme – 23 fiatal részesül itt nálunk 
ebben a szentségben.

Köszönjük, hogy megtiszteli falunkat, a 
mai nap bizonyosan bekerül a helyi törté-
nelemkönyvbe, megmarad az emberek em-
lékezetében.

1901-ben elődeink nagyszerű vállalást 
tettek. Az akkor 354 lelket számláló csen-
des kis falu májustól szeptemberig 5 hó-
nap alatt építette fel Isten házát a postaút 
mentén. Az építésben jelentős szerepe volt 
a közadakozásnak. Példátlan összefogást, 
önzetlenséget látunk.

Az elmúlt évek során plébánosaink, lelki 
atyáink vezetésével mindig szépült, újult a 
templom. 1975-ben külsőleg tatarozták a 
templomot. 1987-ben belső festés követke-
zett. Később a hitközség bevezette a vizet, 
áttértek a gázfűtésre, restaurálták ipari mű-
emlékként is értékes orgonánkat, felújítot-
ták a tetőt, elkészült a lábazat, új ablakokat, 
ajtókat építettek be, megújult a belső bur-
kolat.

Az építők, őseink hittek a jövőben, ben-

nünk. Büszkék lehetnének ránk, a mai séi-
ekre, ahogy mi is rájuk. A csoda folytatódik.

Templomunk dr. Perger Gyula plébános 
úr áldásos tevékenységének köszönhetően 
új ruhát vett fel. Ady Endre szavai jutnak 
az eszembe: „Csak akkor születtek nagy 
dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. S ha 
százszor tudtak bátrak lenni, százszor bát-
rak és viharvertek.”

Plébánosunk rendíthetetlenül hitt az iste-
ni gondviselésben, a jóban, az összefogás-
ban. Segítségül hívta a nagy munkához Tarr 
György festőművészt, restaurátort, aki nagy 
tudással, biztos kézzel végezte feladatát.

Nézzünk fel! Csoda született!

A környék talán legtágasabb temploma, 
büszkeségünk megszépült! Az alakok ábrá-
zolása kifejezőbb, elevenebbé váltak, plasz-
tikusabb hatást keltenek a gazdagon kidol-
gozott minták.

Kívülről is mást lát az országúton erre ha-
ladó. Egyszerűen jó ránézni a kinti megújult 
környezetre.

Megköszönöm dr. Perger Gyula plébános 
úrnak, hogy megálmodta, megterveztette, 
szakértő szemmel végig kísérte templo-
munk belső és külső munkálatait!

Sörös István
polgármester (2014. május 18.)

Csak akkor születtek nagy dolgok...



Ködös, párás, hűvös időben gyakran je-
lentkezik általános fáradtság, időszakosan 
fellépő izomláz-szerű fájdalom, valamint 
hát-, nyak-, derékfájás, szédülés, esetlege-
sen infekciót követő ízületi fájdalom, gyul-
ladás.

Jelentkezhet reggel felkelést követő ízü-
leti-, indítási-, mozgatási fájdalom, ízü-
leti duzzanattal vagy anélkül. A tartósan 
fennálló tünetek kezelést igényelnek. El 
kell különítenünk, hogy a tünetek hátte-
rében ízületi, vagy lágyrész elváltozások 
állnak. Izületi panaszok jelentkezhetnek 
gyulladás vagy kopás, artrózis esetén.  
A gerincpanaszoknak számtalan oka lehet 

(pl. izomegyensúly hiánya, fokozódó csont-
ritkulás, gerincsérv, ...)

A lágyrész panaszok hátterében gyakran 
lágyrész-reumatizmus, fibromyalgia áll. 
Először a kisebb tüneteknek még nem tu-
lajdonítanak jelentőséget, ezért a betegség 
kezdetén még kevesen fordulnak orvoshoz, 
csak akkor, ha hosszú évek után már szinte 
elviselhetetlen a fájdalom.

Ha a páciens több mint három hónap-
ja érez fájdalmat teste különböző részein, 
bizonyos tenderpontokban, melyek helye 
testszerte meghatározott, száma 18 darab, 
labor és röntgen vizsgálatokban különösebb 
eltérés nincsen, feltehetően fibromyalgiával 
állunk szemben. A betegség oka többféle le-
het: fokozódó stressz, szorongás, a gerinc-
oszlop helytelen terhelése, mozgáshiány.

Rendkívül fontosak a megfelelő lazító- és 
nyújtó gyakorlatok, a helyes táplálkozás, 
megfelelő testmozgás, gyógyfürdőkezelés, 
relaxációs technikák elsajátítása a betegség 
gyógyulása, későbbi kiújulásának megelő-
zése érdekében.

Ha reggel a kéz kisízületeiben egy órát 
meghaladó merevség, duzzanat jelentkezik 
és legalább 6 hete tart, esetleg nagyízületi 
(pl. csípő, térd, váll) panaszokkal társul, 
sokízületi gyulladás, fertőzés utáni ízületi 
gyulladás valószínű. Azonnal forduljunk 
orvoshoz, hogy a betegség kezelése minél 
hamarabb a legkorszerűbb terápiás lehető-
ségekkel megkezdődjön.

Ha reggel a kéz kisízületeiben rövid ideig 
tartó (10 perc) merevséget észlel, térd, csípő 

indítása pár percig nehéz és fájdalom jelent-
kezik, artrózis, kopásos eredet valószínűsít-
hető. Segítség az ízületeknek porcpótlók, 
étrend-kiegészítők, gyógyszerek kúraszerű 
szedése, izületvédelem, megfelelő rendsze-
res mozgás, gyógyfürdőkezelések végzése.

Korunk helytelen táplálkozása, moz-
gásszegény életmódja, többféle egyéb 
társbetegség együttes fennállása fokozza 
a köszvény kialakulásának lehetőségét. 
Megemelkedik a húgysavszint a vérben, ki-
csapódik a húgysavkristály a kis- és nagy-
ízületekben és azok környékén, az ízületek 
duzzadttá válnak, felettük bőrpír, melegség, 
heves fájdalom jelentkezik. Azonnal fontos 
a megfelelő gyógyszeres kezelés, szigorú 
speciális diéta, amelyet az élet folyamán 
szigorúan be kell tartani.

Fontos a betegségek esetén a korai fel-
ismerés, az időben megkezdett terápia. 
Egészségtudatos életmóddal megelőzhet-
jük, vagy lassíthatjuk a mozgásszervi kór-
képek kialakulását.

Néhány általános szabály: akut fájdalom 
esetén az adott ízületet kíméljük, szükség 
szerint fájdalmat csillapítunk. A testsúly-
többlet fokozott megterhelést jelent az ízü-
letek számára. Az egyoldalú fizikai munka 
(pl. kerti munka) nem helyettesíti az egész 
test számára hasznos nagy mozgásokat, 
mint pl. egy kiadós séta a friss levegőn, 
vagy a reggeli torna.

Dr. Szerb János
reumatológus főorvos

Április hónap témájának gazdája: Füzesi 
Tamás, Perenye község volt polgármeste-
re.

Öregedésgátlás - antiaging

Mi is az az antiaging? Egy új szemléle-
tet, sőt mi több, paradigmaváltás a gyógyí-
tásban, a szépségiparban és életmódban. 
Lényege az egészségben és fittségben 
eltöltött évek számának megnövelése. 
Ma még csak egy robbanásszerűen fejlő-
dő iparág, amelynek bevétele ötévenként 
százmilliárd dollárral nő. 2013-ban már 
több mint 270 milliárd dollárt költöttek az 
emberek öregedésgátló termékekre – és az 
antiaging alapelvei lassan beszivárognak 
a mindennapi gondolkodásba is. Az sem 
lenne meglepő, ha az előttünk álló világ-

történeti kort erről neveznék el, annyira 
fontos irányzatról van szó. Már csak azért 
is, mert a fejlett világ rohamosan idősödik, 
nő a várható élettartam, de csökken a szü-
letések száma. 

A felelős gének: génjeink nem csak a 
testünk jellemző tulajdonságait határoz-
zák meg, hanem életünk minden pillanatát 
a születéstől a halálunkig. Az összes bo-
nyolult életfolyamatunkat szabályozzák. 
Életünk során teljesen változatlan állapot-
ban vannak, egyedül a működésük módja, 
„kifejeződésük” változik. A több tízezer 
gén, csoportokban, összehangoltan szabá-
lyozzák az egyes életfolyamatainkat. Ha 
tudjuk, mely csoportoknak mi a funkció-
juk, akkor már csak azt kell tudnunk, hogy 
fiatalkori állapotban, amikor még élet-
erőnk teljében vagyunk, ezek hogyan „fe-

jeződnek ki”. Ezután már a fiatalkori mű-
ködés-kifejeződés visszaállítása a feladat. 
Ha ez sikerül (természetes növényi állati 
kivonatokkal) akkor az idősödő szervezet 
a korát jellemző életérzést lecserélheti a 
fiatalkori életérzéssel. és paraméterekkel. 
Ennek elérése maga az anti aging célja. 

Abban ma már minden kutató egyetért, 
hogy az emberiség genetikai lehetőségei 
alapján minden adott ahhoz, hogy akár 
150 évig is éljünk. Persze nem mindegy, 
hogy miként, hiszen a hosszú életnek 
csak akkor van értelme, ha jó életminőség 
kapcsolódik hozzá. A sejtek öregedése az 
osztódásokhoz, az azokat érintő génekhez 
kapcsolódik. A hazánkra ma jellemző vár-
ható élettartam nem túl hízelgő. (65 férfi-
ak, 75 nők). Ráadásul az utolsó 8-10 évben 
valamilyen krónikus civilizációs betegség-

Izom és ízületi panaszok

Miért nem élünk 120 évig?
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Az EgészSéget egész Sének című projekt 
egyik megvalósítandó tevékenysége az 
interaktív honlap kialakítása. Honlapunk 
(www.9789.hu) alkalmas arra, hogy a cik-
kekhez, hírekhez hozzászólásokat, kérdé-
seket írjunk.
Az elmúlt egy évben séi egészségügyi 
szakembereket kértünk fel arra, hogy 
megosszák gondolataikat a falu lakossá-
gával az egészséggel kapcsolatosan. 
A cikkekhez kíváncsian várják a szerzők 
az érdeklődők kérdéseit. Szívesen vála-
szolnak. A honlap akkor lesz igazán inter-
aktív, ha nem hagyjuk magára az alkotót, 
jöjjön a kérdések és válaszok sora!
Március hónap témájának gazdája: 
Dr. Szerb János, reumatológus főorvos 
volt.



Számviteli beszámoló
Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2013. év-

ben gazdálkodásáról a számviteli törvény-
nek és a kapcsolódó előírásoknak megfele-
lően egyszerűsített éves beszámolót állított 
össze, ami az alapítványnál megtekinthető.

Az alapítvány 2013. évi bevételeinek 
alakulása

2013. évi összes bevételünk 156 ezer 
Ft, mely a 2012. évi összes bevételnél 697 
ezer Ft-tal kevesebb.

Az alapítvány 2013. évi kiadásainak ala-
kulását a mellékelt táblázat mutatja be.

Költségvetési támogatás felhasználása
A Személyi jövedelemadó 1 %-ából 

2013. évben az alapítvány 100.811,-- Ft tá-
mogatást kapott. A 2012. évben beérkezett 
51.815,-- Ft-ot tartalékoltuk.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás

Az alapítvány 2013. évben eszközöket 
nem vásárolt. 2013. december 31-én a tár-
gyi eszközök nettó értéke 0 Ft.

Cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk 2013. évben cél szerinti 

juttatást nem nyújtott.

Kapott támogatások mértéke
Az alapítvány 2013. évben önkormány-

zati támogatást nem kapott.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutta-

tások értéke, illetve összege 0 Ft. Az ala-
pítvány kuratóriumának tagjai munkájukat 
önkéntesen, társadalmi munkában végzik.  

Közhasznúsági tevékenységről tartalmi 
beszámoló

Célja: A városkörnyék legrégibb és di-
namikusan fejlődő településén, Sében az 
elődeink által létrehozott, meglévő öröksé-
günk ápolása, a hagyományok megőrzése, 
hagyományteremtés. A falu lakókörnyeze-
tének szépítése, szépségének megóvása.

Hagyománnyá vált már az alapítvány 
szervezésében a húsvétváró kézműves 
foglalkozás. Évről-évre egyre többen láto-
gatnak el erre a programunkra.

2013-ban is megszerveztük a pünkösdi 
királyné-járást pünkösd hétfőn, azaz május 
20-án. Öröm volt ez úgy a lányoknak, mint 
a felkeresett családoknak. Sajnos nem jut-
nak el mindenhová. A falu is folyamatosan 
nő és nemcsak a távolság nagy, hanem az 
időjárás is mindig közbeszól. Irigylésre 
méltónak tartják más falvakban, hogy ná-
lunk ez a néphagyomány még él.

Nagy öröm volt számunkra, hogy koráb-
bi kezdeményezésünk a játszótér kialakítá-
sa lelkes követőkre talált a képviselők kö-
rében. Így május 25-én a bővített, felújított 
játszótér avatására sor kerülhetett az ön-
kormányzat és Horváth László szervezésé-

ben. E rendezvényen is közreműködtünk.
Az augusztusi falunapon ismét felállítot-

tuk az alapítvány sátrát és lehetővé tettük, 
hogy értékes, használt könyvek új gazdára 
találhassanak. Az érdeklődők sok könyv 
közül válogathattak. Hozzájárultuk a tom-
bolához is.

A szeptember 28-29-én megrendezett 
Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! 
programban aktívan részt vettünk.

Az év során tavasszal muskátlikkal, ősz-
szel árvácskákkal virágosítottuk a Szünöse 
patak hídját.

Alapítványunk pályázatot nyújtott be 
november hónapban a Nemzeti Együttmű-
ködési Alaphoz. A moldvai csángó magya-
rok kulturális programja címmel beadott 
pályázattal 2014. február hónapban nyer-
tünk, mely kiindulási alapot jelent a prog-
ram megvalósításához.

Évzáró rendezvényünk az adventi kon-
cert volt, melyet tizenötödik alkalommal 
sikerrel rendeztünk, helyi tehetségek, Sé-
ben élő zeneművészek  közreműködésé-
vel. Az adventi hangulatot növelte az újra 
felállított Betlehem, az elmaradhatatlan 
szeretetvendégség és a fő utca ünnepi ki-
világítása.

Ezúton mondunk köszönetet valamennyi 
támogatónknak és önkénteseinknek, akik 
2013. évben segítették terveink megvaló-
sítását.

ÖrökSÉgünk Alapítvány

ben szenvedünk. Mindez annak ellenére 
van így, hogy az egészségügyi ellátásunk 
nincs lemaradva a hasonló helyzetben lévő 
szomszédainktól. Emellett visszatekintve 
néhány ezer évvel előbbi időkre: kb: 3000 
évvel ezelőtti ószövetségi írásokban ezt 
találhatjuk: „esztendeink sóhajként száll-
nak el. Életkorunk mindössze hetven év, jó 
erőben lehet tán nyolcvan is.” (89.zsoltár) 

Írták ezt akkor, amikor messze nem volt 
egészségügyi ellátás, kutatás stb. 

Élettartamunk növekedése az elkövet-
kező években tovább folytatódik, a ma élő 
emberek többsége már közel kilencven 
évig fog élni, s 2050-re elérheti a 95 évet.

Az itt felsoroltakon kívül még millióféle 
biokémiai kutatás támasztja alá, hogy az 
öregedési folyamat a nem kijavított mole-

kuláris károsodások fokozatos felhalmo-
zódásának eredménye. A sejtekben hibás, 
működésképtelen fehérjék jönnek létre, 
amelyek nem csak egyszerűen ott vannak, 
hanem egyfajta sejtméregként is hatnak.

Valószínűleg nem kell túl sokáig vár-
nunk a jelentős élethossz-növekedésre.

Füzesi Tamás

ÖrökSÉgünk Alapítvány
2013. évi közhasznúsági jelentése
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Nagy reményekkel vágtunk neki a tava-
szi szezonnak. Sajnos azonban nem várt 
körülmények nehezítették a felkészülé-
sünket. Nem csak az időjárásra gondolok, 
hanem arra, hogy vezetőedzőnk, Kovács 
Zsolt munkahelyi elfoglaltságai mellett 
nem tudta folytatni az edzői munkát. Így 
hát „beugróként” megint én vettem át a 
csapat felkészítését az első öt fordulóban. 
Szerencsére megtaláltuk a helyes megol-
dást, hiszen az átigazolási időszak utolsó 
utáni pillanatában hozzánk került Kovács 
Krisztián, – a volt Haladás játékos, Kovács 
Sándor „Tüdő” fia – és mivel édesapja 
minden meccsünkön kint volt, az elnökség 
felkérte az edzői munkára. Szintén egy ki-
váló edzőt ismerhettünk meg benne, él-hal 
a futballért és ezt a játékosoknak is igye-
kezett átadni, ami többé-kevésbé sikerült. 
Az elején minden olajozottan működött, 
megvertük Felsőcsatárt, ikszeltünk Vasz-
szécsenyben, és megint kiütöttük Torony 
csapatát. Ezek után nem az elvárt szinten 
teljesített csapatunk, csak bukdácsoltunk a 
hátralévő fordulókban, az utolsó öt mecs-
cset el is vesztettük. Nem lehetett más 
a vége, mind kicsúsztunk az első tízből, 
hoztuk a szokásos formánkat, azaz éppen 
megmenekültünk a kieséstől. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, hogy ez a csapat 
többre képes, de a „kitörés” még mindig 
várat magára. Az ifjúsági csapatunk álta-
lában sosem tudott a legerősebb összeállí-
tásban pályára lépni, mivel a felnőtteknek 
is hellyel-közzel be kellett segíteni. En-

nek ellenére nem okoztak csalódást – bár 
szebbre is sikerülhetett volna szezon – vé-
gül az első tízben végeztek. A részletesebb 
értékelés a záró banketten történt meg.

A teke szakosztályunk, mint már koráb-
ban említettem életre kelt és az elmúlt év-
hez hasonlóan indultak a környező falvak 
bajnokságában. A mérkőzésekre Bucsuban 
került sor. Tavaly épp hogy lecsúsztak a 
dobogóról, de az idén semmi ne akadá-
lyozhatta meg Őket abban, hogy fényes 
sikert érjenek el. A Balogh Imre, Sipos Já-
nos, Sipos Tibor, Wágner Károly, Horváth 
László összetételű csapat a második helyet 
szerezte meg! Jár nekik az „össznépi” gra-
tuláció!

Az 2013/2014. évi MLSZ TAO pályá-
zat keretén belül elkezdődött a sportöltö-
ző felújítása. Továbbra is aktív részesei 
vagyunk a pályázatoknak, mert csak így 
lehet előbbre lépni. Már a 2014/2015. évi 
pályázatoknál is sikert értünk el, hiszen 
pályázatunkat elfogadták, így az ősz folya-
mán önjáró fűnyírót, öntöződob készletet 
tudunk vásárolni, továbbá a pályavilágítást 
is tudjuk fejleszteni.

Az évzáró bankett ezúttal az egész-
ségnappal együtt került megrendezésre. 
Színes programok voltak. Minden kiláto-
gatónak köszönjük, hogy részt vettek az 
eseményen!

Végezetül engedjék meg, hogy megkö-
szönjem a támogatást, amit Szurkolóink 
nyújtottak és Mindenkinek megköszönjem 
a segítséget, aki csak egy picit is mellet-

tünk állt! Külön köszönöm a Gejzír Söröző 
hathatós támogatását, valamint Nárai Gyu-
lának és Nárai Attilának a meccsek elő-
készítésében végzett munkáját. Akik nem 
álltak mellettünk és csak kritizáltak, arra 
buzdítom őket, hogy jöjjenek el a mecs-
csekre és a rendezvényekre, nem fogják 
megbánni, hiszen egy jó közösséghez való 
tartozás pozitív dolog és mindenkinek elő-
nyére válik!

HAJRÁ SÉ!

Nagy Róbert, SE elnök
Fotók: Csalló Ferenc
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Sportélet

A kezdőrugó nem más mint 
Pajor Pista bácsi

Kezdődi a derbi Munkában az ifi csapat védelme
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