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A FALU HÍREI

Boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag békés új esztendőt
kíván
Sé Község Önkormányzata!

Önkormányzati napló
2016. február 15.
Hende Csaba országgyűlési képviselő tett
látogatást Sében. A találkozó alkalmával a
következőkről esett szó: közlekedés-fejlesztési pályázat kerékpárút kiépítésére. Sének a
falun átmenő kerékpárutat kell megterveztetni (a korábbi, 2010-es tervet fel kell frissíteni), hálózati tervet és forgalom-számlálást
kell végeztetni, a Szombathely felé menő
kerékpárút-rész a város hatáskörébe tartozó
feladat (a pályázat ezt is fogja majd tartalmazni). Csapadékvíz-elvezetési pályázat: a
csapadékvíz-elvezető árkok javítására írtak
ki pályázatot. A terveket szintén el kell készíteni, ez is folyamatban van már. A munkálatok a Szabadság utca déli árkát érintenék sikeres pályázat esetén. A terv szerint
lapkővel lenne kirakva az árok. A Szerház
utca és a Szünöse-patak között le is fednénk
az árkot.
A Szünöse-lakópark ügyében folytatódik
a korábban felfüggesztett kisajátítási eljárás,
ehhez egy ügyvédi iroda lett megbízva.
A Faluház előtti-melletti részre napórát álmodott meg Matisz Attila, aki a csillagászati
előadásokat tartja a Faluházban. A terveket
elkészítette (a csillagászat iránti rajongástól
vezérelten), ennek a kivitelezését tárgyalta
meg a testület.
Csider Sándor hamarosan megjelenő
újabb verseskötetéhez szavazott meg anyagi
támogatást a képviselő-testület.
Dr. Scherer Erzsébet gyermekorvossal írtunk alá szerződést a magánorvosi szolgáltatásról.
Az első séi sínap sikere után a nagy érdeklődésre való tekintettel megrendezésre került
a második séi sínap is St. Jakob im Walde
sípályáin. A kiváló oktatásnak köszönhetően
kivétel nélkül minden gyermek és felnőtt sikeresen elsajátította a síelés alapjait.

A Faluházban mind a gyermek, mind a
felnőtt farsang nagy érdeklődés mellett zajlott le. Folytatás jövőre.
Sörös István polgármester és dr. Károlyi
Mária régész a Megyeházán ünnepélyes
keretek között átvették a Vas Megyei Érték
díjat, mellyel a Malomi dűlőben található
kiemelten védett régészeti lelőhelyet és vele
együtt a Séi Vénuszt és az újkőkori lelet
együttest tüntették ki.
A testületi ülésen megtárgyaltuk a 2016os költségvetést, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A civil testületek támogatására érkeztek be kérelmek
Az önkormányzat a Séi Sportkör 2016.
évi működési támogatására 1.200.000 forintot szavazott meg, továbbá a TAO-s pályázatra (a futballpálya vízellátásának megoldása, kútfúrás, pályafelújítás, tetőfelújítás és
garázsépítés) újabb 1.200.000 forint értékű
összeget fogadott el, ezzel a sportkör egyik
legnagyobb támogatója az önkormányzat.
A Parkerdei Kertbarát Egyesület útkarbantartásra és szemétszállításra nyújtott be
kérelmet, 100.000 forintot szavazott meg a
testület.
Természetesen a falu szerves részét képező és a faluban tevékenykedő alapítvány
és a klubok részéről érkező kérelmeknek is
helyt adunk!
2016. március 22. Közmeghallgatás és
testületi ülés
A meghirdetett közmeghallgatáson a falu
lakosságának kb. 2%-a volt jelen.
Sörös István polgármester beszámolót tartott a 2015-ös évről, majd részletesen beszélt
a tervekről és a benyújtandó pályázatokról.
A kerékpárút pályázathoz szükséges forgalom-számlálás megtörtént, átlagosan
5250 jármű/nap volt a forgalom (a minimum 2500 jármű/nap volt). A pályázatok

Karácsony

Puha bársony takaró,
Fahéj illattal andalító,
Zöld és örök,
A fenyő, mely díszbe öltözött.
Ezen a szép napon,
Mindenkit összehoz,
Hogy a kicsi láng,
Melyet emészt a magány,
Most fellobbanhasson,
És így mindent beragyogjon.
Árnyak táncolnak a falon,
Merry Christmas szól a rádión,
Halk csengőszó szökik be az ablakon,
Holdfény csillan a havon,
Így kívánunk boldog, békés karácsonyt!
Standi Annamária
elbírálását július-augusztus hónapra, a szerződéskötést a nyertesekkel szeptember hónapra ígérték.
Elhangzott javaslatok: a temetőnél lévő
szeméttároló gyakoribb ürítése, ötletláda
kihelyezése, képviselő-testületi ülés következő időpontjának meghirdetése, az új
honlapon található esetleges pontatlanságok
folyamatos javítása, a sportpályánál a parkolás megoldása-kialakítása, fű-és ágnyesedék
gyűjtőhelyének körbekerítése.
A Közmeghallgatáson elhangzott észrevételeket, kritikákat a képviselő-testület
meghallgatta. Több, elhangzott javaslat már
napirenden volt/van. Továbbra is várjuk a
Tisztelt Lakosság véleményét, javító szándékú hozzászólását.
2016. április 28.
A március 29-i lomtalanítás rendben lezajlott, a SZOVA munkatársai a kitett lomokat elvitték.
Április 6-án a Megyeházán a kerékpárúttal kapcsolatban újabb egyeztetés történt:
a szombathelyi döntéshozók a kerékpárút
Szombathely-Sé közötti útvonalaként a régi
vasúti töltést jelölték meg, ez így Szombathelynek (mivel ez a város területe) pénzügyileg kedvezőbb megoldás. Arról is szó
esett, hogy a város a kerékpárutat Sé legutolsó háza mellett hozná be a faluig. A falun
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
belül menő útvonal ennek ismeretében lesz
megtervezve.
Április elején a templom előtti Mária-szobor bal kezét letörték és ellopták. Ez ügyben
polgármester úr a rendőrségen feljelentést
tett (ismeretlen tettes ellen).
A falu beadta a csapadékvíz elvezetési pályázatot határidőre. Ehhez kapcsolódóan Sé
felszíni vízelvezetés tanulmányterve is elkészült. Önkormányzatunk a település csapadékvíz elvezető hálózatát kívánja felújítani,
mellyel az utóbbi idők heves záporainak kártételeit lehet minimalizálni. Sikeres pályázat
esetén a Szabadság utca déli oldalán lévő
árok munkálataira kerül sor a Gábor Áron
utcától egészen a falu végéig Szombathely
irányában. A burkolatlan árkok minősége
nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók,
átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött.
A helyi szociális és anyakönyvi rendelet megtárgyalásra és elfogadásra került.
Rendkívüli települési támogatás nyújtható
például eseti jelleggel annak a személynek, akinek betegsége miatt megélhetését
veszélyeztető gyógyszerkiadása merül fel
vagy az egészségének megőrzéséhez szükséges gyógyszer vagy oltóanyag beszerzése
aránytalan megterheléssel járna.
A Mosoly Klub pályázatot nyújtott be
önkormányzati támogatásra, kérelme megtárgyalásra került, és a képviselő-testület
50.000.-Ft támogatást szavazott meg.
Az Atlantis Sé Sportegyesület szervezésében május 7-én megrendezésre kerülő
Egészségnap elnevezésű rendezvényre a
sportegyesület támogatást kért az önkormányzattól, melyet a képviselő-testület szintén megszavazott és 50.000 Ft-ot megítélt.
Az Örökségünk Alapítvány a temető
melletti, a ravatalozóval szemben található parkosított területre megálmodta az Élet
útja elnevezésű emlékhelyet, melynek kialakítására a képviselő-testület a hozzájárulását
és a támogatását megadta.
2016. május 25.
Az elektromos hulladék és az autógumi
elvitele megtörtént (az autógumit Harasztifaluban vették át, az önkormányzat költsége
12,-Ft+áfa/kg. 4 tonna elektromos hulladék
gyűlt össze a 2 nap alatt (köztük 30 db hűtő),
ezt az önkormányzat a SZOVA telephelyére
ingyen letehette.
Sikeresen lezajlott az Egészségnap, a rendezvény keretében véradás is történt, a 12
véradó közül 9 séi volt.
Május 12-én volt a könyvtárban Csider

Sándor könyvbemutatója.
A Séi Értéktárba is bekerült pünkösdölési
népszokás is felelevenedett az ünnepen, a
szép ruhába öltözött kislányok 4 csoportba
tömörülve járták a falut.
Az önkormányzatnak és az ÖrökSÉgünk
Alapítványnak közösen sikerült megvásárolnia a templom mellett eladó telket, így a
területet a továbbiakban közösségi célokra
lehet hasznosítani.
Május 21-én volt a Sey-család találkozója, mely jó hangulatban zajlott. A család
az ÖrökSÉgünk Alapítványt ismét adományokkal támogatta. A cél később egy közterületi szobor felállítása.
Használtruha-gyűjtő konténert helyeztünk ki a postahivatal mellett.
Újabb pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a belterületi utak rendbetételére.
Az Aranykör Klub pályázatot nyújtott be
támogatásra, a képviselő-testület 50.000.-Ftot szavazott meg.
2016. június 22.
Elfogadásra került Sé község rendelete a
helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról, mely a lakosság számára is elérhető, a honlapon megtekinthető lesz.
Pár gondolat a rendeletből:
A rendelet célja, hogy Sé község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa,
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze, kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervezzen és tartsa fenn.
A köztisztaság és a települési környezet
fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki
köteles hathatósan közreműködni.
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az
ingatlan tulajdonosának használójának kell
gondoskodnia. A tulajdonosok kötelesek
továbbá az ingatlanjukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól megtisztítani.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az
ingatlan tényleges használójának, ill. tulajdonosának kötelessége. Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen
terület, amely az ingatlan telekhatárától az
úttest széléig (szegélyéig) terjed.
A tényleges használó, ill. a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása,
a járdára nyúló ágak és bokrok megfelelő
nyesése.
A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terje-

dően – az ingatlan tényleges használójának,
ill. tulajdonosának kötelessége.
A honlapon meghirdetett nyári diákmunkára egy fő jelentkezett, július 1-jével állt
munkába.
2016. augusztus 17.
Az ülés első részében a jegyző asszony
ismertette a féléves költségvetés (gazdálkodás) helyzetét mind az Önkormányzat mind
a Közös Hivatal tekintetében. A működés, a
bevételek és a kiadások alakulása a terveknek megfelelő.
Az Helyi környezet védelméről szóló
rendelet értelmében a fűnyírásról és a bokrok metszéséről önkormányzati tájékoztatót
küldött ki a polgármester úr néhány lakosnak. A kérések meghallgatásra találtak, ahol
még probléma volt, ott lenyírták a füvet, a
bokrokat megmetszették.
A régészeti lelőhelyet (Malomi-dűlő)
osztrák vendégek látogatták meg. A látogatók a Savaria Múzeum szervezésében egy
leendő nemzetközi pályázat (mely érinti
Schachendorf, Burg, Rohonc és Sé régészeti
lelőhelyeit) kapcsán érkeztek.
A július 12-i jégeső a falut is elverte, sok
kár keletkezett a magántulajdonokban és az
önkormányzat épületeiben is (pl: Faluház
beázása). A jégverés a nagyobb fákat sem
kímélte. Emiatt az önkormányzati területeken álló nagyobb fák átvizsgálásra kerültek.
A templom melletti területen társadalmi
munka keretén belül a kerítés lebontása és
a terület megtisztítása megtörtént. 15 séi
lakos vett részt a jó hangulatú munkálatokban. Akik megjelentek: Bálint Gábor, Hajba
Dezső, Hajgató István, Hajgató Szabolcs,
Hoór Tamás, Horváth Balázs, Horváth

Elkészült a futballpálya bejáratának
aszfaltozása

Társadalmi munka keretében kerítést
bontottunk a templom melletti kertnél
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László képviselő, Janzsó Tamás, Pezenhófer
György alpolgármester, Pezenhófer György,
Pintér Zoltán, Viszked András, Viszked Tamás képviselő, Sági Zoltán és Sörös István
polgármester. A hatékony munkavégzés
következtében harangszóra már véget is ért
a munka. Önkormányzatunk köszöni az önkéntesen végzett munkát a megjelenteknek!
Azóta már a terület előtt álló sárga reklámtáblát is eltávolítottuk.
A sportpálya mögötti zöldhulladék-lerakat állapota siralmas. Mivel nem mindenki
helyezi el kulturáltan a fűnyesedéket, ágakat
stb. és ráadásul még arra sem veszik sokan
a fáradtságot, hogy a zsákokból kiburítsák,
valamint Szombathelyről és egyéb környékbeli településekről és érkeznek autók zöldhulladékkal, így a továbbiakban sorompók
és mozgásérzékelő kamera elhelyezéséről
döntött a testület. Sajnos a darálógépek nem
bírnak a fűnyesedékkel, azt darálni nem tudják, ezért egyelőre fűnyesedéket senki se
hozzon!
2016. szeptember 20.
Az iskolakezdési támogatásra beérkezett
kérelmek alapján a Képviselő-testület a következőkről határozott: az óvodai ellátásban
részesülők 10 ezer, az általános iskolai ellátásban részesülők 15 ezer, a középiskolai
ellátásban részesülők 20 ezer és a felsőoktatásban tanulók 25 ezer forint egyszeri támogatásban részesültek. 60 fő gyermek és fiatal
részesült ilyen módon támogatásban.
A SÉI BÚCSÚI HÉTVÉGE jó hangulatban és program-kavalkádban telt, minden
korosztály találhatott az érdeklődésének
megfelelő szórakozási lehetőséget.
2016. október 26.
Az ülés első részében dr. Deák Mariann
jegyzőasszony ismertette a Helyi Építési Szabályzat jogszabályi szövegrészének
módosításáról szóló beadványát. A változtatásra az OTÉK rendelet és más, magasabb
szintű jogszabályváltozás miatt került sor. A
Helyi Építési Szabályzat térképi része, illetve az övezeti előírások nem változtak.
A Faluház tetejének javítása megtörtént
(nyári jégkár), a biztosító a kárt megtérítette.
A betelepítési kvóta miatti népszavazás eredménye: a szavazóképes lakosság
50,81% ment el szavazni, a nem szavazatok
aránya 99,01% lett.
A zöldhulladék-lerakónál elkészültek a
sorompók, kihelyezésre és lefestésre kerültek. Reményeink szerint visszatartó erővel
„lépnek fel” a nem helyi lakosok fű-, ág- és
egyéb nyesedékeivel kapcsolatban. A most
ott lévő ág- és fűhalom eltüntetésére többféle javaslat született (égetés, szétterítés-darálás stb.), tavaszig szeretnénk a területet
rendbe tenni.
A Faluházban megrendezett – és az Ön-
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kormányzat által támogatott – Vasútmodell-kiállítás igen sikeres volt, nemcsak Sé
lakosai, hanem több környező település iskolai és óvodai csoportjai is ellátogatottak a
kiállításra.
Lakossági felajánlásnak köszönhetően a
falu temetőjénél a II. világháború után elhantolt 3 német katona eltemetésének helyére sírkő kerül.
Sé is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj-programhoz, az érintett családok a
felhívást megkapták.
2016. november 24.
A települési támogatásokról az értesítések
kiküldésre kerültek. A beérkezett kérelmeket (fűtés- és gyógyszertámogatások) a testület megtárgyalta és maradéktalanul pozitív
elbírálásban részesítette.
A közfoglalkoztatottak kitették a falu főbb
pontjaira az útérdesítő anyagokat, amit, ha
beköszönt a fagyosabb időjárás, bátran lehet
az útra/járdára szórni.
A külterületi utak újbóli kavicsozása elkezdődött, továbbá a temetőbe is tervezünk
kavicsozási munkálatokat, hogy a sírokat
megfelelő körülmények között legyenek
megközelíthetőek.
A sportpálya bejáratának betonozási munkálatai elkészültek.
A Charlie vendéglő előtt álló félbetört
gesztenyefa állapotáról szakértői vélemény
készült. Ez alapján a fa kivágásra ítéltetett.
Helyére tavasszal új fa kerül elültetésre.
A Vízügyi Igazgatóságon másfél órás tájékoztató volt a dozmati víztározóról. A víztározó területe nagyjából a dozmati templomtól induló földúttól egészen az autóútig
(bucsui elágazó) lévő területet öleli magába.
Továbbá szó volt arról, hogy az Arany-patak
medrét is ki fogják szélesíteni a séi nagyhídtól egészen az Árkádiáig.
Még mindig ügyvédi egyeztetések zajlanak a Szünöse lakópark egyes magánkézben
lévő területeiről. A kisajátítás hamarosan elkezdődik.
Az Idősek napi ünnepség (kb. 50 jelenlévő) és a Teaház a Faluházban (kb. 25 résztvevő) események sok látogatóval, meghívottakkal és jó hangulatban lezajlottak. A
Teaház folytatása hamarosan várható.
A kerékpárúttal kapcsolatban további
egyeztetések szükségesek. Amint hivatalos tájékoztatást fogunk kapni a beadott pályázatok
eredményéről, a lakosságot is tájékoztatjuk.
Hende Csaba országgyűlési képviselő úr
újabb személyes látogatást tett a Séi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a megbeszélés
során a jövőbeli tervekről egyeztettünk.
A Friss Fm rádió megkereste Sörös István
polgármester urat, így a rádióban többször is
elhangzott a falunkról számos aktuális információ, valamint a vasárnaponként megjele-

A megsérült és kivágásra ítélt gesztenyefa
nő Szombathelyi 7 Nap c. újságban is cikk
jelent meg Séről.
Az Aranykör Klub támogatási kérelemmel fordult a Testülethez, ennek eredményeképpen 20.000.-Ft támogatásban részesült a
klub.
A zöldnyesedék tároló idénre bezár, 2017.
március 4-én nyit ki ismét.
2016. december 15.
Sé és Torony között egyeztetés volt a toronyi rendezési terv módosításának ügyében:
a Wéberker Kft. és Torony első háza közötti
toronyi területen magánbefektető lakóparkot
fog létesíteni. Ezzel kapcsolatban Sé és a közvetlenül a területen lakó séi polgárok érdekeit
szem előtt tartva konszenzus született.
A hulladékszállításra Sé község egy soproni céggel kötött szerződést, januártól ők
viszik el a hulladékot. A szelektív hulladékgyűjtés is (reményeink szerint) továbbra
is fog folytatódni, erről - amint van újabb
konkrét információ – tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot.
A beérkezett szociális támogatásokra vonatkozó kérelmek pozitív elbírálásra kerültek: 4 újszülött, 35 kiskorú gyermek szülői,
illetve 98 nyugdíjas, továbbá 3 lakos gyógyszer-támogatási kérelme és 2 lakos fűtéstámogatási kérelme.
Idén is karácsonyi díszkivilágítást kapott
a Szabadság utca. Id. Pezenhófer György
cége felújította a lámpatesteket és fel is szerelte őket. Az önkormányzati hivatal előtt
fenyőfára Rácz István vállalkozó önzetlen
segítségével került fel a falu újabb karácsonyi díszvilágítása.
Konti Zoltán adományának köszönhetően
a fiatalabbak és idősebben a Faluházban feldíszíthették a falu karácsonyfáját.
A beszámolót készítette: Bálint Gertrúd
önkormányzati képviselő
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Karácsonyi gondolatok
Az ünnepnapokon a jelenbe hozunk és újraélünk múltbeli eseményeket, ugyanakkor
beleéljük magunkat az áhított, boldognak
hitt jövőbe, Az ünnep: múlt és jövő találkozása a jelenben. Jézus az idei év karácsonyán
születik meg és örökké velünk marad. Segít
nekünk, ha hagyjuk, ha van számára hely a
szívünkben.
Elavultnak azok tartják a tisztaság, a mindenre és mindenkire kiterjedő szeretet, az
együttérzés, az egymás iránt érzett felelősség,
az adni és elfogadni tudás, a megbocsátás, a
hűség eszméit, akik téves utakon járnak és
sorsukat félik összevetni az égi üzenetekkel.
A jó és a rossz harca szüntelenül zajlik.
Beállhatunk-e pillanatnyi előnyökért az értékvesztettek táborába? Válasszuk-e a sötétség útját a fény helyett csak azért, mert sokan
közlekednek arra? A földi élet értelme és boldogsága azon múlik, mennyire figyelmezünk
az égi sugallatokra, az egyetemes értékekre.
Vannak olyan jeles napok, amelyek főleg
akkor kínálnak számunkra maradandó élményt, ha rendre új és új formákban jelennek
meg. A karácsony nemzedékeken át őrzött
formáival újítja meg életünket. A pásztorjátékokat tömegek kísérik figyelemmel az
adventi vásárokon, hagyományos és varázserejű ételeket fogyasztunk a dédnagymamától
örökölt étkészletből, a karácsonyfa mindig
ugyanott áll és a csengőt minden évben – titokban bár – de az anya vagy az apa szólaltatja meg. Állandósága szüli változatosságát.
A karácsony ugyanakkor egy nagyon szép
„játék”. A szülők a láthatatlan Jézuska szerepébe bújva „láthatatlanul” díszítik fel a fát,
gyújtanak gyertyát, ajándékokkal örvendeztetik meg csemetéiket. Addig a legártatlanabb

és legtisztább a gyermeki lélek, amíg a csodát
hiszi, megéli. Addig minden mese körülötte.
Úgy véli: a világ biztonságos, jóságos és számára titkokat, szépségeket kínál.
Ez a kép előbb-utóbb összetörik. Társai
vagy talán maga fedezi fel az „igazságot”, s
azt is, hogy az élet számára is hordoz küzdelmeket.
Előfordulhat, hogy a gyermek már tudja,
hogy az ajándékot nem a Jézuska hozza, de
úgy tesz, mintha nem tudná, mert nem akarja leleplezni a szüleit, elvenni az örömüket.
Az ajándékozók pedig sejtik a turpisságot,
de nem biztosak a dolgukban, őrzik tovább
a „titkot”.
Aztán egyszer mégis megérik rá a helyzet.
Minden gyermeknél egy kicsit máskor. Ismerje jól a szülő kicsinye lelkületét s akkor
avassa be a valóságba, amikor annak már
nincs szüksége e varázslatos kapaszkodóra.
Legyen őszinte hozzá és irányítsa újabb csodákra a figyelmét.
Az adventi napokon reggelente közösen
mondhat imát a család. Ekkor apró feladatot
kaphatnak a picik, megtudhatják, hogy éppen mi jó cselekedetet várnak tőlük szülei.
Ajándék jár az előző napiért, legtöbbször egy
kocka csokoládé. Akkor is, ha sikerrel járt az
elhatározás és abban az esetben is, ha éppen
hibádzott belőle valami.
Olvassunk e téli ünnepről szóló verseket,
történeteket, énekeljünk dalokat. Tanítsuk
meg nekik a számukra kedveseket. Előadhatják majd a karácsonyfa alatt, ahol hangszereken is játszhatnak.
Szorgoskodjanak a takarításban, öntözzék
meg a virágokat, velük együtt varázsoljuk
ünnepivé a lakást. Segédkezzenek a sütésben,

Csider Sándor Álomút című verseskötetének bemutatóját rendeztük májusban a
Faluház könyvtárában. Az önkormányzat
és az ÖrökSÉgünk Alapítvány közös rendezvényén a faluban jól ismert tanár urat
költőként köszönthettük. Hazajött – mint
mondta.
Még a 90-es években népművelés szakos
főiskolásaival járta a falut és lett sokak jó
ismerőse. Az akkori élményeket, a beszélgetések emlékét könyvek (Boldogságnapló,
Igaz mesék, Állatmesék) és számos szakdolgozat őrzik.
A kapcsolat a faluval később sem szakadt
meg. Versei gyakran jelennek meg a helyi

újságban, a Séi Telegráfban, az általa összegyűjtött gondolatok pedig a község honlapján olvashatók.
Az Álomút versei gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt szólnak. Szereplők a
minket körülvevő világ tárgyai, állatai, növényei. De a versekben lelkük van, gondolataik. A tanár úr játszik velünk, egyedi univerzumot teremt. Elgondolkodunk. Álom
mindez vagy így lehet odaát?
„Ahol vagyunk, ott jó lenni, legjobb mégis: jönni-menni” – írja. Az út ott van, amit
kiválasztottunk. Utunk során kincseket
gyűjtünk: ezt a közös estet; embereket, akik
szeretnek minket és akiket szeretünk; amit

Álomúton

Tésztát gyúrhatnak, diót pucolhatnak, narancsot reszelhetnek, mézeskalácsot díszíthetnek.
Írjanak levelet a Jézuskának, tegyék borítékba neki szánt rajzaikat.
Örüljünk annak, hogy együtt lehetünk és
szeretjük egymást. Közösen és vidáman készülődjünk a szent napra.
Elérkezik a várva várt nap. Azért válik
minden - a köznapokon is gyakorolt - cselekedetünk különlegessé, mert annak éljük
meg. Hívő és nem hívő mintegy „isteni sugallat” szerint tevékenykedik.
Ilyenkor minden eddiginél jobban figyelünk társainkra, újabb értékeket fedezünk fel
a másikban, megbocsátjuk korábbi botlásait.
Mintaadó időt élünk. A kicsik számára az
adja a legnagyobb biztonságot, ha megtapasztalják, hogy szüleik nemcsak őket szeretik, hanem egymást is.
Régi társasjátékok kerülhetnek elő, kacagva versenghetünk. Lapozzuk át a családi
albumot, idézzünk élményeket. hallgassuk
meg a nagyszülők tanulságos történeteit.
Kapjanak ajándékot – ízletes magvakat –
kertünk madárkái. Kedves szavak, finomabb
falatok illessék a cicákat és kutyákat, házunk
más állatait.
Értünk vannak az ünnepek. Varázslatossá
mégis csak akkor válnak, ha azzá tesszük
őket. Az ünnepen megszülető boldogság
sem tart sokáig. Megelégedettek csak „pillanatokig” lehetünk. A világ nem áll meg. Vár
bennünket a következő kihívás, egy újabb
magunkért és másokért végzendő szent próbatétel. A boldogság megszületik, felragyog,
azután elillan. Nem múlik el egészen. Jelen
van az értelmesen tevékenykedők hétköznapjain. Egy ígéretnyi mindig velünk marad.
Igazi értelme a hétköznapokban mutatkozik
meg. Azután jöhet a következő ünnep.
Csider Sándor

megteremtettünk az életben; az érzést, hogy
megtettük, amiért ide küldtek bennünket.
Csider tanár úr beszélgetőtársa Horváth
Balázsné volt, az ÖrökSÉgünk Alapítvány
elnöke. A beszélgetés során megelevenedett
a múlt. Azt boncolgattuk, melyik vers íródott séi ihlet alapján. Szerintünk több példa
is bizonyítja, hogy falunk is bekerült az irodalomba.
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Hogy is hívják, ahol élek?
Szomorúan tapasztalom, hogy étterem,
butik és egyéb vállalkozás hirdetésében
is a Szombathely-Sé megnevezés szerepel a címben! Pedig településünk önálló,
mi több, irányítószámmal rendelkezik,
sőt székhely, hiszen Bucsu, Narda és Perenye is hozzátartozik. Felmerül bennem
a kérdés: vajon miért kell Szombathelyt
odaírni Sé elé? Logikusnak tűnik az a
válasz, hogy így könnyebb beazonosítani! De kérdem én, a Szombathely-Gencsapáti, a Szombathely-Táplánszentkereszt, a Szombathely-Balogunyom vagy
a Szombathely-Söpte miért nem jelenik
meg? Vajon az ott élők, az ott vállalkozást
működtetők, miért nem érzik fontosnak,
hogy kihangsúlyozzák: Szombathely közvetlen szomszédságában találhatóak! De
ha ők ezt megtennék, nekünk akkor sem
kellene!
A magam részéről, ha általam ismeretlen településnevet olvasok, szinte azonnal
utánanézek, hogy merre található az országban, világban. Sokkal inkább érdekes
egy figyelemfelhívó és különleges név,
mint egy olyan, amilyennel számtalanszor
találkozni. Weöres Sándor Kossuth-díjas
magyar költő A legfurcsább magyar falunevek című írásában a következő települé-

seket nevezi meg: Csempeszkopács, Kajászószentpéter, Taktaszada, Szentbékálla,
Pornóapáti, Borszörcsök, Inárcs-Kakucs,
Vaszar, Ukk, Sé!
Ezenkívül mindössze 4 olyan község
van Magyarországon, ami kétbetűs! Ez is
különlegessé teszi falunkat! Arra buzdí-

tok minden vállalkozó kedvű helyi lakost,
hogy bátran használja községünk nevét,
csak így egyszerűen: Sé!

A Pécsett élő Sey Gábor kérésére most
is többen tiszteletüket tették május 21-én
egykori falujukban. A Schey, Sej, Sey családok tagjai Baksáról, Budapestről, Budajenőről, Esztergomból, Nagykanizsáról,
Paksról, Pécsről érkeztek. Ausztriából egy
tábori lelkész családtag képviselte az osztrák ágat.
A találkozón meglepetésekben nem volt
hiány. Sey Gábor, a család történetének
kutatója bemutatta a család restaurált nemesi címereslevelét, melyet még 1418ban Zsigmond királytól kaptak. Ausztriában felleltük a címerszerző Sye Mihályt
ábrázoló faszobrocskát. Az egykori királyi testőr alakját ma egy faluházi óriásplakáton is láthatjuk.
A jelenlévők megismerhették a továbbiakban a soproni Schey Ferenc Munkácsy-díjas festőművész és grafikus munkásságát, de láthatták a paksi Sey László

festményeit is. Sey Gábor megmintázta a
hatezer éves Séi Vénuszt is. Agyagszobrocskákat égetett ki otthon, ezzel lepte
meg a családtagokat és a falu vezetését is.
Az utolsó meglepetés egy kis könyvecske volt, amit a Sey Gábor a találkozó résztvevőinek szánt. Az „Őseinkről
mesélek” című könyvben megpróbálja
összefoglalni mindazt, amit a nemzetségükről idáig tudunk, tudhatunk. Az utolsó
fejezet a családtagok csínytevéseiről szól.
Nem véletlen, hogy a jó oldalról ebben a
könyvben nem emlékezik meg. Elképzelése szerint az a folytatásban fog megjelenni a 2018-as találkozóra.
Természetesen a szokásos koszorúzás sem maradt el a család kopjafájánál.
Az idén a koszorú szalagjára három dátum került: 1234, 1418 és 2016. Az első
a nemzetség legelső említése, a második
címereslevelük kelte, a harmadik pedig az

ez évi találkozók dátuma.
Pénzgyűjtést is indítottak, amelynek
célja egy későbbi köztéri szobor felállítása Sében, amelynek alakja lehetne a
címerszerző hős testőr. A találkozó folytatása a Charlie vendéglőben zajlott, ahol
az ebéd mellett még bőven volt idő a beszélgetésre.

Pezenhófer György
alpolgármester
Fotó -si-

Meglepetések sorozata az ősi Sey család
találkozóján
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Kirándult az Aranykör Klub
Az Aranykör Klub szervezésében május 28-án, szombaton kiránduláson vettünk részt. A klub tagjai és vendégei egy
gyönyörű városba, Tatára indultak. Első
állomásunk a turul madár szobra volt, innen csodálatos kilátás tárult elénk, miután

felértünk a hosszú szerpentinen. Piknikezőkkel, kirándulókkal volt tele a környék.
Pihenés után indultunk Tatára, Komárom-Esztergom megye egyik gyöngyszem
városába. Meglepetésünkre a városban
háromnapos karnevált tartottak az Öreg-

tó partján. Ezt az eseményt nem lehetett
kihagyni, sok fellépővel és programmal
színesítették a napunkat. Érdemes felkapaszkodni a város fölé magasodó Kálvária-dombra, ahol a Fellner Jakab emlékét
őrző barokk kápolna és kilátó található.
200 lépcsőfokon juthatunk fel idáig.
Ezt követően még a város számos nevezetességében gyönyörködtünk. Utolsó
sétánk egy hangulatos kis vendéglőbe
vezetett, ahol zeneszó mellett nagyot beszélgettünk egymással. Élményekkel teli
indultunk haza.
Fekete Ernőné
Fotó: Csalló Ferenc

Mosoly Klub – 2016.
Szeretettel üdvözlöm a klub nevében a
kedves olvasókat és a falu lakóit.
Ilyenkor, az esztendő végén kicsit
mindannyian visszatekintünk. Mi is történt velünk, szeretteinkkel 2016-ban.
Szokás szerint minden hónap első
hétfőjén összegyűltünk a Faluházban
beszélgetni. Munkája megkezdése után
nem sokkal eljött közénk bemutatkozni
a Faluház új vezetője, Székelyné Scháb
Eszter. Nagy vonalakban vázolta az elképzeléseit, és természetesen biztosítottuk őt a támogatásunkról.
A Sé Község Önkormányzata idén is
anyagi segítséggel járult hozzá a klub
működéséhez, ezért, s mivel itthon vagyunk Sében, ezt próbáltuk a Falunap
lebonyolításában való segítségnyújtásunkkal megköszönni. Annál is inkább,
mivel Eszternek is megígértük. Ezt a színes rendezvényt sok-sok szervezőmunka
előzi meg, és sosem lehet előre látni a
látogatottság mértékét, az időjárás alakulását, így mindig izgalmas, hogy hogyan
sikerül majd. Azt gondolom - a visszajel-

zések alapján - hogy legalább olyan jól
sikerült, mint az előző évi falunapok bármelyike. Az idei jótékonykodásunk célja
közös döntés alapján a szomorú sorsú
Novák Donát lett, a kisfiú, akiről a Vas
Népében olvashattunk több alkalommal
is
Ezen a nyáron nem mentünk kirándulni, mert nem találtunk olyan időpontot,
ami mindannyiunknak megfelelt volna.
Így ehelyett december második szombatján év végi programot szerveztünk
magunknak. A Gól vendéglőben elköltött
beszélgetős vacsora után a Weöres Sándor Színházban megnézték a klubtagok a
Mágnás Miska című nagyoperettet. Nagyon hosszú, és nagyon vidám előadás
volt, sok-sok dalbetéttel, ahogy az egy
operetthez illik.
Még a falu karácsonyfájának díszítésén
találkoztunk, aztán majd csak januárban.
Akinek kedve van csatlakozni, örömmel
várjuk!
Bolla Norbertné

Anyakönyvi
hírek
2016-ban születtek:
Deutsch-Szalai Mira (2016.07.07.)
Kecskés Márk Máté (2016.02.09.)
Kisfalvi Márton (2016.06.19.)
Standi Bence Dávid (2016.06.22.)
2016-ban elhunytak:
Tóth Sándor József (2016.09.09.)
Horváth Miklós (2016.10.09.)
Reczetár Sándor Ferenc (2016.09.24.)
Járfás Sándor (2016.10.17.)
Babos Józsefné (2016.01.20.)
Emődi Gábor (2016.07.27.)
Kecskés Istvánné (2016.02.24.)
Horváth Béla (2016.09.04.)
Lovas Tibor (2016.02.24.)
Békei Lászlóné (2016.07.16.)
dr. Tímár Gáborné (2016.06.12.)
Mándli Ernőné (2016.08.22.)
Horváth Gyula (2016.07.06.)
Viszked Győzőné (2016.01.26.)
Fekete Ferencné (2016.10.04.)
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Gitárjáték a séi templomban
és a Faluházban
2016 márciusától két helyszínen is elkezdődtek a gitáros próbák Sében. A Toronyi
Plébánia hívei már megszokhatták, hogy
egy évben többször gitáros szentmisén vehetnek részt, így Sében is többször volt már
gitáros mise. Mi helyiek gondoltunk egy
nagyot, így elhatároztuk, hogy mi magunk
is megpróbáljuk a gitáros énekeket elsajátítani és zenei szolgálatunkat felajánlani a
vasárnapi szentmiséken. Györkéné Mölcs
Mária szakmai hozzáértésének köszönhetően tudtunk felkészülni az első szentmisére, amely áprilisban volt. Ezt követően
júniusban, októberben és decemberben is
zenélhettünk és énekelhettünk a séi templomban. Jelenleg Varga-Szabó Annamária
kántor és Soósné Poór Katalin, a Savaria
Szimfonikus Zenekar művésze segíti a felkészülést a templomi zenei szolgálatra. A
csoportban tizenketten vagyunk, de szívesen várjuk még azokat, akik énekes vagy
hangszeres tudásukkal, lelkesedésükkel
erősítenék a csapatunkat.
A Faluház programjai között márciustól
már a gitároktatás is helyet kapott. Szabó

Faragó Tamás, Seffer Gábor, Dancs László, Böhm Szilvia, Hoór Edina,
H. Pezenhófer Brigitt
Mónika tanárnő vezetésével először két
csoportban, majd júliustól egy csoportban
folyik az oktatás hetente egyszer. A gitárklub – bár még csak márciusban alakult
– vállalta a falu karácsonyi ünnepségén
való fellépést. Mindnyájan izgatottan vártuk ezt az alkalmat és nagy lelkesedéssel

Szebb mint a valóság

A közelmúltban szerencsénk volt látni a
és megcsodálni a miniatűr valóságot a séi
Faluházban.
Bemutatkozott a Szombathelyi Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület a
modul szabványok szerinti terepasztalával, valamint több LGB – azaz kerti
vasút - készletével. Ez utóbbival a gyermekek játszhattak is. Öröm volt nézni a
kislányok, kisfiúk csillogó szemeit játék
közben. A felnőttek, szülők szemeiben is
meg-megcsillant a kíváncsiság, érdeklődés és az izgalom fénye. Többekben
felmerült és néhányuktól el is hangzott a
kérdés, hogy ez játék vagy mi is tulajdonképpen, mert nem csak játéknak tűnik.
Megelégedéssel nyugtázták, hogy a
gyermekek jó helyen vannak és a közösségi szellem, a csapatmunka is csak az
előnyükre szolgál. Látták, hogy ez a szenvedély, hobby egy kreatív embert épít.
Mennyi képzelőerő, kézügyesség, technika, elektrotechnikai felkészültség, munka
kell ahhoz, hogy a valóságosnál 87-szer
kisebb méretarányban, HO-ban (há-null)

meg lehessen építeni egy mini világot.
Ahol a szerelvények menetrend szerint
közlekednek, a mozdonyoknak hangja is
van, netán még a füst is felszáll a gőzösök
kéményéből...

készültünk. Szeretettel várjuk azokat, akik
csatlakoznának a gitárklubhoz, érdeklődni Szabó Mónika tanárnőnél szerdánként
este a Faluházban lehet.
H. Pezenhófer Brigitta
Fotó: -siA közeljövőben mód és lehetőség lesz
közelebbről megismerni a hobby világát.
Ugyanis a Faluház otthont fog adni BÖRZE SÉ néven egy hobby – vasútmodellezés – kézműves – játék csere-bere börzének, havi rendszerességgel. Ennek pontos
idejéről tájékoztatást adunk.
Bakó Lajos
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A Faluház hírei
Az idősebb korosztály számára nyitott
ki a Faluházban a Teaház. Arra biztosítunk
ezzel lehetőséget, hogy legyen egy hely,
ahol délutánonként összegyűlhetnek, beszélgethetnek, véleményt cserélhetnek,
egy csésze tea, sütemény mellett. Már a
két alkalommal többen felkeresték a Teaházunkat, az utóbbi alkalomkor természetesen a legaktuálisabb téma, a karácsonyi
sütés is szóba került.
Várjuk továbbra is a nyugdíjasokat
keddenként! Következő alkalom:
január 17. kedd 15 óra.
Kézműves Kuckó
A jövő évben is rendszeresen lesznek foglalkozások a Kézműves Kuckóban. Várjuk
szeretettel az alkotni vágyó gyerekeket és
szüleiket! A pontos időpontról honlapunkon
(www.se.hu) tájékozódhatnak.

Szépműves Egylet
A falunkban sikeresen működő Szépműves Egylet 2014-ben foltvarró tanfolyamot hirdetett, s néhány foglalkozás
keretében megmutatták az alapjait e szép
hobbinak. Egy évvel később négy újabb
alkalommal adták át ismereteiket. Megszerettük mi is ezt a varrási módot, s
otthonunkban azóta is készítjük „ remekműveinket”. Azonban hiányoznak azok
az alkalmak, mikor közösen, egymást
segítve varrogatnánk, ezért határoztuk el,
hogy a jövő évtől kezdve havonta egyszer
összegyűlünk a Faluházban. Ezekre az alkalmakra érdeklődőket is várunk, a kezdőknek mi szívesen megmutatjuk, amit
eddig tanultunk, de bizonyára vannak,
akik szintén hódolnak e szenvedélynek, s
szívesen megmutatnák munkáikat, tanulhatnánk tőlük. Ez nem tanfolyam lesz, ki

Új vezető a Faluház
élén májustól
2016. május 1-jétől a séi Faluház vezetését – a korábban benyújtott faluház-vezetői pályázata, valamint a képviselő-testület felkérése alapján – Székelyné Scháb
Eszter látja el. Eszter a Faluház-vezetői
munkáját megbízási jogviszonyban végzi, heti 20 órában.
Eszter a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán magyar nyelv és irodalom
– könyvtár szakon szerzett diplomát,
majd később a Janus Pannonius Tudományegyetemen turizmusszervezőként,
illetve a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi karán egészségtanár
– egészségfejlesztőként is.
Munkájához sok sikert és sok örömet
kívánunk!
Sé Község Képviselő-testülete

2016. január 30. Gyerekfarsang

2016. május 16. Pünkösdölő kislányok

2016. május 7. Öröm az EgészSÉgnapon

2016. december 5. Megjött a Mikulás!

2016. DECEMBER
mikor ráér, bátran jöjjön!
Az első alkalom: január 14. szombat 14 óra.
Kincsné Mariann 30/43-30-185
Böngészde
A Faluház földszintjén elhelyezett polcon adományként érkezett könyvek vannak, melyekből bárki választhat!
Szeretettel vár mindenkit a könyvtár
Szerencsés helyzetben van falunk, hiszen nagyon szép környezetben található a könyvtára. Megtalálhatóak benne a
klasszikus irodalmi alkotások, a ma divatos bestsellerek egyaránt. A szépirodalmi
alkotásokon kívül szakkönyvek is vannak,
pl gyermeknevelési tanácsokat nyújtó
olvasmányok, a ma oly divatos szakács-
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könyvek, az egészséges életmódot segítő
művek. Gyermekek számára a legkisebbektől kezdve kínálunk könyveket, az
időtálló „régi” meséket, újabb, népszerű
alkotásokat (pl. Thomas a gőzmozdony
sorozat, Bartos Erika könyvek...). Nagyobbaknak a klasszikus regények mellett
a mai kedvelt sorozatok (Idődetektívek,Hűvösvölgyi Suli), valamint a kötelező
olvasmányok is megtalálhatóak.
A könyvtár a gyerekek számára jó lehetőség a találkozásra, közös társasozásra,
beszélgetésre, egy kis kézműveskedésre.
A folyóiratokból is széles a paletta: Heti
Világgazdaság, Nők Lapja, Blikk Nők,
Blikk Konyha, Praktika, Szép Kertek, Auto-Motor, Bravo. A legfrissebb számokat
helyben lehet olvasni, de a régebbi szá-

Érettségi találkozó

Egy kellemes októberi szombaton szokatlan esemény zajlott Sében, a Móricz
Zsigmond utcában. A helyszín az otthonosság, a közeli étterem és a kevés lépcső
miatt ideális volt.
Hála Istennek, a 39 érettségizőből még
24-en élünk, bár személyesen csak 10-en
tudtunk találkozni a nagy távolságok, a
közlekedési nehézségek és az egészségi állapotok miatt. De boldogok vagyunk, hogy
egy fő kivételével mindenkiről tudunk, telefonon, levélben vagy internet útján tartjuk a kapcsolatot, fogjuk egymás kezét.
A találkozón szerencsére nem az orvosi
leletekről, a magas vérnyomásról és a csipőprotézisekről volt szó, hanem az együtt
töltött 8 év emlékeiről, sok szomorú, de
főleg vidám eseményeiről.
1943-ban kezdtük a gimnáziumot, mint
copfos kislányok az akkor még Kanizsai
Orsolya Leánygimnáziumban. Viharos
idők voltak. Az első bombázásokat a Gayer
parkban létesített bunkerekben vészeltük
át, de hamarosan megszűnt a tanítás és az
igazi nagy tragédiákat már otthon élhettük
meg. A 44-ben megkezdett évet 45 nyarán
fejeztük be a Ferences Kultúrház nagytermében. Boldogok voltunk, mert mindnyájan megvoltunk, szegényen, néha éhesen,
de éltünk. Egy évig albérletben tanultunk
– három gimnázium egy épületben -, majd
megüresedett a saját iskolánk és lassan
megkezdődött a normális élet. Nagyszerű
tanáraink voltak, sokat köszönhetünk nekik,
mert neveltek is. Osztályunkban sok kitűnő,
jeles tanuló volt és sok olyan tehetség, aki
egy-egy területen volt kiváló. Legemlékezetesebb tettünk az volt – a kezdeményezést a
mai napig nem tudtuk megfejteni – amikor

egy szeretett tanár megmentéséért az egész
iskola kivonult tüntetni. Megúsztuk, hiszen
több százan voltunk, csak szegény pedagógusok rettegtek.
Kirándulni nem jártunk, egyetlen sárvári útra emlékezünk, de az nagyon vidám lehetett, mert még most is örömmel
emlegettük. Jártunk viszont tömegrendezvényekre, amelyekre kivezényelték a
diákokat, de fiatalok voltunk, nem vettük
komolyan.
A pályaválasztás is nehéz volt. Mint
abban az időben dívott, nem abba a felsőoktatási intézménybe vették fel a diákok nagy részét, ahova jelentkezett, hanem irányítottak. Abban az időben is nagy
szükség volt a műszaki értelmiségre, így
az osztályból többen is lettünk mérnökök.
De örültünk, hogy tanulhattunk és igyekeztünk helytállni. Érdekes, hogy a mostani találkozón megjelent 10 lány közül 4
mérnök és 7 mérnökfeleség volt.
Minthogy az aktív életszakaszunk befejeződött, a gyerekeink is középkorú,

mokat kölcsönözni is lehet. A könyvek
mellett, kölcsönözhető CD-ék, DVD-ék is
rendelkezésre állnak.
A könyvtár egy héten kétszer van nyitva:
kedd 9-12 óráig, csütörtök 16-19 óráig.
A délelőtti időponttal, a kisgyermekes
anyukáknak, nyugdíjas korosztálynak
próbálunk olyan lehetőséget biztosítani a
kölcsönzésre, mely talán kedvezőbb számukra.
Kedves régi Olvasóink!
Néhány olvasónak bizonyára elkerülte a
figyelmét, hogy olyan könyvek, cd-k vannak nála, melyeknek kölcsönzési határideje régen lejárt. Kérjük, hogy a könyvtár
nyitva tartási idejében visszahozni szíveskedjenek! Köszönjük.

meglett emberek, így az unokákkal, de
leginkább a dédunokákkal dicsekedtünk.
Előkerültek a fényképek, családi albumok. Grazban élő, még most is csinos
osztálytársunknak 8, budapesti osztálytársunknak 12 dédunokája van. Megjegyzem, az utóbbi a család irányítása mellett
ledoktorált, könyvet írt, kapott egy halom
kitüntetést. A mi fiatalkorunkban is nehéz
volt a család és a karrier összeegyeztetése,
de talán mert szegényebbek, szerényebbek voltunk, valahogy megoldottuk.
Összegezve: nagyon jó volt találkozni.
Ráncosak lettünk, nehezen mozgunk, de
lényegében nem változtunk, összetartozunk most is. Mivel optimisták vagyunk,
így váltunk el: 5 év múlva ugyanitt!
Tóthné Nagy Sára
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Énekes és citerás kerestetik!
A Séi Citerazenekar Orsós „Zsiga” Ferenc felajánlása nyomán - aki vállalta,
hogy térítés nélkül oktatja az érdeklődőket
a citerajáték rejtelmeire - egy éve, 2015.
december elején alakult meg a séi önkormányzat támogatásával.
A zenekar már több mint 10 fellépésen
van túl, fennállásuk óta szinte minden hónapra jutott egy-egy bemutatkozási lehetőség. 2015. december 18-án a Faluházban a
Jézuska váráson debütáltak, majd karácsony
másnapján a séi katolikus templomban,
2016 februárjában a vasegerszegi Vöröskeresztes Bálon, majd májusban ismét a Faluházban egy kiállítás megnyitón szerepeltek.
Júniusban Kemenesmagasiban jótékonysági
rendezvényen léptek fel, azután a falunapon
volt lehetőségük arra, hogy bemutatkozzanak Sé szélesebb közönsége előtt is. Az ősz
folyamán Sárváron a Simon-Júdás vásáron,
utána a szombathelyi falumúzeumban a
Márton napi vásáron volt látható a zenekar.
Decemberben Cákon egy magánrendezvényen, illetve Felsőlövőn (Ausztria) egy adventi jótékonysági vásáron mutathatták be
tudásukat a zenekar tagjai.

Novemberben a Vas Népe című napilap hasábjain is olvashattunk egy riportot
az együttes tagjaival, akik jelenleg hatan
vannak, a tizenéves korosztálytól a hatvanasig bezárólag. Tamás Magdolna Sében
élő csángó énekes az ősz folyamán csatlakozott a zenekarhoz.
A repertoárban elsősorban Vas megyei
népdalok szerepelnek, de megtalálhatók
benne a Kárpát-medence egyéb tájegységeinek népzenei anyagai is.

Az együttes sajnos énekesekből hiányt
szenved, ezért, aki szereti a népzenét,
kedvet érez az énekléshez vagy akár a
citerázáshoz, az bátran csatlakozhat az
együtteshez. (Zenei előképzettség nem
szükséges.) A próbákat általában hetente
egy alkalommal, csütörtökön 17:30-kor
tartják a Faluházban. Szeretettel várnak
minden érdeklődőt.

Idén 10 éves az Új Európa Alapítvány,
ebből az alkalomból 5 ifjú tehetség kaphatta meg művészeti kategóriában a Jubileum arca és a tehetség nagykövete címet.
Előzetesen több száz eddigi nyertesből
választottak ki 20 főt, akik között ott volt
Kiss Márton zongoraművész is. Azok
nyerhettek, akikre legtöbben voksoltak.
„Én emlékekből építem fel az előadott
műveket, és ezek az emlékek a hétköznapokból származnak. Legyen az egy utolsó
másodpercben rúgott gól, egy szerelmi
csalódás vagy egy szép és rendkívüli táj.
Ezek az emlékek többet érnek száz versenygyőzelemnél is.”
Kiss Márton Balázs zenész szülők gyermekeként hatéves korában kezdett el zongorázni saját elhatározásából. Kilenc éves
korától rendszeresen járt versenyekre.
Több nemzetközi versenyen is dobogós helyen végzett, azóta is rendszeresen hívják
külföldre koncertezni. Márton 2014-ben
kitűnő minősítéssel diplomázott a grazi
Zeneművészeti Egyetemen, ahol a következő tanévtől mesterszakon folytatta tanulmányait. 2016-ban felvételt nyert a párizsi
Schola Cantorumba, Franciaország egyik

legpatinásabb zenei főiskolájára.
Minden évben ad jótékonysági hangversenyeket is, és nagy vágya, hogy a komoly
zenét minden magyarországi településre
elvihesse. Ezért is indította el ebben az évben „Zene mindenkinek” című koncertsorozatát, melynek már több tucatnyi sikeres állomása volt. A zene mellett a sport is
mindig érdekelte, egy időben sportriporter
szeretett volna lenni, kedvencei a labdarú-

gás, tenisz és a sakk.
Jelenleg Magyarországon, Ausztriában
és Olaszországban koncertezik rendszeresen, külföldi tanulmányai mellett sosem
feledkezik el szülővárosáról, ahol rendszeres támogatója a kórház gyermekosztályának.
Gratulálunk Marcinak!

Garas Zoltán

Séi zongoraművész lett a Jubileum arca

Fotó: nyugat.hu
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Régi lelkesedéssel, sok meglepetéssel

Szeptember második hétvégéjén színes
programok várták a séieket. Az önkormányzat a séi búcsúnak vissza akarta adni a
régi rangját, így a falunapot is ehhez kapcsolódóan rendezték meg.
Pénteken igazi moziélményben részesülhettek a falubeliek. A közös önkormányzati
hivatal tűzfalára vetítették azt a filmet, melyet több közül internetes szavazás során
választottak ki. Régi autós mozik hangulata
idéződött fel, egy támogatónak köszönhetően a pattogatott kukoricáért sem kellett fizetni senkinek.
Szombaton benépesült a futballpálya.
Minden séi civil szervezet részt vett a falunapi sürgés-forgásban. Sé Község Sportegyesülete idén a 9. kispályás labdarúgó
tornát rendezte meg, melyre 8 környékbeli
csapat jelentkezett. Délutánig pattogott a
labda, több díjat is kiosztottak.
A rendezvénysátorban elsőként a Séi Citerazenekar lépett fel, őket a későbbiekben
zenekarok követték. Volt dolga a hangosítóknak bőven. Fellépett a helyi kötődésű
Salsa La Vida tánccsoport, a Brainstorm zenekar és Erhardt György énekes is. Az este

sztárvendége Meggie és az Epizód zenekar
volt.
A felsorolt programok mellett kézműves
foglalkozások, pónifogat, arcfestés, légvár
várták a gyerekeket. A gyermekprogramok
egy részének támogatója az Atlantisz Sé
SE volt. Csoki bácsi traktorát sok gyermek
kipróbálta, fáradhatatlanul rótták a köröket
a pálya mellett. Örökbefogadó napot is tartottak, az érdeklődők kiskutyák gazdái lehettek. Búcsú révén árusok is felsorakoztak
szép számban.
Az ÖrökSÉgünk Alapítvány sátrában falutotót lehetett kitölteni, közben gyógyteát
kóstolhattak a rejtvényfejtők. A Mosoly
Klub tagjai a tombola lebonyolításában segítettek. Az Aranykör Klub asszonyai finom
pincepörkölttel kínálták a vendégeket.
Új klubunk, a Baba-Mama Klub szalmabálái, népi játékai között számtalan apróság
ügyeskedett szüleik óvó tekintete mellett.
Az idei év süteménysütő versenyének
győztese, Farkas Éva, banános, tökmagos
kaláccsal nyerte el a vándorkupát.
A Falunap sikerét a következő cégek, magánszemélyek támogatták: Aranykör Klub

(kiszolgálás), Atlantisz Sé SE, Bálint Gertrúd (pénteki popcorn), dr. Bognár Melinda
(könyvek), Bucsu Község Önkormányzata,
Ferrosüt Kft., Füvészkert (színpad díszítése), Györke Károly (tűzifa), Horváth László
(Csoki bácsi, katlan), Intersport, Horváth
Péter vadász, Janzsó László, Kiss Gyula,
képviselő-testület tagjai, Dr. Kondor János,
Konti Zoltán, Magolcsi-Nagy Miklós (vadhús feldolgozása), MAM Hungária Kft.,
Máthé László, Mosoly Klub (tombola),
Móricz Attila (katlan), ÖrökSÉgünk Alapítvány (totó), Parti Kertészet, Pénzes László
(virágüzlet), Perenye Község Önkormányzata, Pezenhófer György (villanyszerelési
munkálatok), Savaria Vadásztársaság, Sé
Község Sportegyesülete, Séi Baráti Társaság, Séi Közös Önkormányzati Hivatal,
Smile nyelviskola, Solymosi Miklós, Stihl
szaküzlet, Szabó Ákos (burgonya), Szabó
József, dr. Tóth Ádám állatorvos, Tóth Barbara, Tölgyesi Ildikó festő, Vargáné Hajas
Renáta, dr. Zsemberi György és minden
tombolavásárló.
Köszönjük mindenkinek a kapott támogatást, segítséget!

„Séi” banános, tökmagos kalács
Hozzávalók: 15 dkg vaj vagy margarin; 12 dkg folyékony
méz; 3 tojás; 1 csipet só; 3 darab érett banán; 10 dkg tökmag;
2-3 evőkanál tökmagolaj; 1 sütőpor; 25 dkg teljes kiőrlésű
liszt; az őzgerinc kikenéséhez vaj, liszt.
Elkészítése: Keverjük ki a puha vajat, mézet, tojásokat, sót.
Kockázzuk bele a banánt, tegyük bele a sütőport, magokat, tökmagolajat és lisztet. Simítsuk bele a tésztát az őzgerincbe, majd
180-200 fokon süssük meg. Sütés és kihűlés után házi eperlekvárral megkenjük és kókusszal megszórjuk.
Jó étvágyat kívánok!
Farkas Éva
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Margit néni 90 éves
Fekete Kálmánné Margit néni március
7-én ünnepelte 90. születésnapját. 1926ban született a Zala megyei Bánokszentgyörgyön. A falu a letenyei járásban fekszik Nagykanizsa vonzáskörzetében.
Margit néni szeretettel gondol vissza
szülőhelyére, ahonnan az élet 1949 őszén
Budapestre sodorta. Szakiskolában tanult
ott, ápolónőként végzett. A szombathelyi
kórházban helyezkedett el akkor, amikor
az apácákat elküldték a betegek mellől.
Szükség volt szakképzett ápolónőkre. Itt
ismerkedett meg a séi Fekete Kálmánnal.
A történet Sében folytatódik. 1952-ben
itt talált új hazát. Úgy emlékszik, Sé akkor nagyon kicsi falu volt, házai aprók,
muskátlis ablakokkal, léckerítésekkel. A
főutcán is könnyen meg lehetett számolni
a házakat, nagy szünetekkel. A faluban hamar megtalálták a gyógyulni vágyók. Sokaknak ő adta be az orvos által felírt injekciót. Falunk a 64 év alatt sokat változott,
számtalan ház épült, alig lehet ráismerni
korábbi önmagára.
Könnybe lábad a szeme, mikor a régiekről beszél, nincsen haragosa Sében,
sohasem volt. Munkahelyén is szerették,
a mellkassebészeten dolgozott, számos
tuberkulózisos beteget látott el a kezdetekkor. A kórházból ment nyugdíjba 1981ben.
A hosszú élet titka számára abban rejlik,
hogy minden nap azzal ébred, tudja, mi a
napi célja. Főz, vasal, aktívan él most is.

A másik titok a családban rejlik. Lányai:
Kati és Zsuzsi és családjaik vasárnaponként egy asztalnál ülnek, megbeszélik a
világ folyását. Egymást segítik jóban és
rosszban.
„Idős korban az emlékeknek olyan szerepük van, mint fiatal korban az álmoknak” – tartja a mondás. Margit néni annyi
élménnyel bír, hogy ha visszagondol rájuk, azt korszakokra, időszakokra bontja.
Így emlékezik vissza mindenre, mintha
csak most történtek volna a dolgok. Hét
gyermek közül ő volt az idősebb, korán

Nárai Gyuláné, Kati néni 1926. szeptember 4-én született Ondód községben
a Horváth család 6. gyermekeként. Az
édesapa lovas huszárként szolgált annak
idején. Később átköltöztek Kis-Sébe,
ahol a Petőfi utcában laktak a futballpályától nem messze egy zsuptetős házban. A Szünöse-patak áradásai sokszor
veszélyeztették az ottani házakat, de
mindig kilábaltak a bajokból. Szerettek
ott lakni. A pályán meg még röplabdázni
is lehetett a kapufán keresztül.
A háború emlékei kitörölhetetlenek.
Még a séi erdőre is bombák hullottak,
bombatölcsérek maradtak utánuk.
1969-ben átköltöztek az Ady utcába,
amit akkor Újtelepnek vagy Pille telepnek is hívtak, mert olyan szellősen álltak
ott a házak.

Kati néni férje magas, nagyon vidám,
vendégszerető ember volt. Csendes,
dolgos, szorgalmas életet éltek. Három
gyermek született: Margit, Gyula és
Sándor. Sándor sajnos 3 éve elhunyt. A
gyerekek nem hagyják magára édesanyjukat.
Kati néni friss gondolkodású, bár néha
betegségek gyötrik, de azt mondja, nem
panaszkodhat az életére.
A neves nap alkalmából szeptember
2-án pénteken Sörös István polgármester és dr. Deák Mariann jegyző is felkeresték Kati nénit otthonában és átadták
az önkormányzat ajándékát.
A család szombaton ülte a nagy napot,
unokák, dédunokák köszöntötték.
Jó egészséget és hosszú, boldog éltet
kívánunk Kati néninek!

Kati néni 90 éve

hagyta el faluját, korábban gyakran megkönnyezte, ha a zalai tájon jártak. Férjével
szeretetben éltek, gyermekeikkel, az unokákkal, dédunokával összetartó családot
alkotnak.
Nagy vágya nincs. Hacsak az nem, hogy
szülőfalujában mindent jól megnézne magának, kik laknak ott, megismerné-e még
őket.
Sé Község Önkormányzata nevében
Sörös István polgármester és dr. Deák
Mariann jegyző köszöntötték Margit nénit
otthonában. Átnyújtották neki a miniszterelnök jókívánságait tartalmazó Emléklapot, valamint az önkormányzat ajándékát.
Margit néninek jó erőt és egészséget kívánunk a kerek évforduló alkalmából!
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Magdus néni köszöntése
Poór Kálmánné, Magdus néni 1926. november 17-én született Ondód községben.
A Csiszár családban 11 gyermek látta meg a
napvilágot. Ma már csak hárman élnek közülük. Az édesapa is korán meghalt. Fiatalkori élményeit meghatározták a nagy háború
borzalmai. Megedzették az évek! Magdi néni
1948-ban, 22 évesen került Sébe, így igazán
jól ismeri a falunkat.
Férje, Kálmán 32 éve hunyt el. Kálmán bácsi kőművesmester volt, Sé sok házának építőjeként írta be magát a helyi történelembe.
Magdus néni foglalkozott a három gyerekkel,
vezette a háztartást, közben gyönyörű tárgyakat alkotott kukoricacsuhéból. Zsuzsa, Ágnes
és Kálmán tanult emberekké váltak. Ági még
a házak tervezésébe is belesegített.
Aztán jöttek az unokák, akik nagyszerű
nyarakat töltöttek a nagyinál. Kálmán fiát sajnos 15 éve elveszítette.
Magdus néni fiatalos, betegségek ritkán

gyötörték. Emlékezetes egy 1996-os kerékpártúra, melyen a falu lakói közül félszázan
vágtak neki a 43 kilométeres távnak, hogy
Nárai és további hét falu érintésével eljussanak Sétől Séig. Magdus néni volt a legidősebb résztvevő, de leküzdte a dombokat,
a távot. Még verset is írtak akkoriban róla.
Lányai ma már nem engedik biciklizni, így
mozgásnak marad a kerti munka, szép virágokat nevel.
A nagy nap alkalmából a Faluházban köszöntötték gyermekei, unokái, a dédunokák.
Sörös István polgármester és dr. Deák Mariann jegyző is itt keresték fel Magdus nénit
és adták át a miniszterelnök úr jókívánságait
tartalmazó Emléklapot, valamint az önkormányzat ajándékait. A polgármester köszöntőjében kitért arra, milyen sok rendezvényen,
kiránduláson vett részt Magdus néni, igazán
aktív tagja a falunak.
Dr. Perger Gyula plébános a család köré-

ben is köszöntötte az ünnepeltet, de másnap
a vasárnapi szentmisén is megemlékezett a
szépkorú asszonyról, akit rendszeres templomba járóként sohasem zavart az eső vagy
a hó. Plébánosunk a hívők közössége előtt
nyújtotta át Magdus néninek a Vatikánban
keltezett Apostoli áldást, melyben Ferenc
pápa köszönti a 90. évét betöltő nénit.
Jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk Magdus néninek!

E címmel nyílt kiállítás májusban a séi
Faluházban Károlyi Mária régész munkáiból. A tárlókban, a falakon ifjúkori amatőr
képek sorakoztak, mellettük a régészi pálya
termékeiből is megtekinthettünk néhány darabot – „hadd lássa a világ, hogy egy régész
az ásatás után – íróasztalnál – még mennyi
mindennel foglalkozik, míg a leleteket szóra
bírja”…
Az első vendégek a megnyitó előtt fél
órával érkeztek. A lengyel turisták a faluban találtak szállást, így jutottak el a kiállítás helyszínére. Károlyi Máriát régészként
és művészként mutattuk be nekik. Később
benépesült a terem: rokonok, szakmabeliek,
séiek jöttek.
Sörös István polgármester köszöntőjében
személyes emlékeket idézett fel. Az első
találkozás a falu régészével még 1976-ban
történt. A régész és az ásatást végzők akkor
szálltak le a buszról, amikor a gyerekek iskolába indultak. Hamar híre ment, hogy
a séi föld kincseket rejt. Ez megmozgatta
a gyermeki fantáziát. Sé Malomi dűlőjén
újkőkori település nyomaira bukkantak,
számolatlanul kerültek napvilágra a hatezer
éves kerámiák, emberábrázolások. Így lett a
Séi Vénusz, a kis agyag idol a falu legidősebb asszonya…
Az ásatások több ciklusban is folytak. A
régész leltárba vette a feltárt tárgyakat, gyönyörű rajzokat készített róluk. A témáról

írt cikkek, könyvek európai hírűvé tették a
neolitikus falut. A régésznő ifjúkori lendülete ma is tart. A séi kiemelten védett régészeti
lelőhely tavaly megyei érték díjat kapott. A
falubeli asszonyok a régi tárgyakon található minták alapján ruhákat varrtak, festettek.
A helyiek tánctanár segítségével elképzelt
termékenységi szertartást mutattak be a tavalyi falunapon. Az álmok megvalósulnak,
csak egy ihletadó kell.
– Mikor keretezni vittem a képeket, megkérdezték, hogy ki az alkotó? – árulja el a
régész. – Ismeretlen művész – válaszolta.
A képeket 1969-70-ben készítette. Kiállításon még nem láthatták őket. Ez a mostani
ősbemutató. A pasztellel és tussal festett fiatalkori képek elmesélik, mi rejlik az ifjú lé-

lekben. Mintha az ember az univerzummal
kokettálna!
– Az egyetlen csendéletnél, amellyel próbálkoztam – nyilván az üvegek áttetsző fényei és árnyékai ragadtak meg – de a kép
mondandóját ma is érzem: éljük át a világ
felénk sugárzó szépséges látványait, amilyen mélyen és megrázóan csak lehetséges!
– vezetett a tárlaton az alkotó.
A megnyitón felléptek az egy éve alakult
Séi Citeraklub tagjai is. A régésznő legújabb
kori, sütőben égetett agyag Vénuszt kapott
meglepetésként. Az érdeklődők, barátok beszélgetése még sokáig tartott.
A képek a falakon és a régészeti rajzok a
tárlókban csendben figyeltek és valószínűleg igen jól érezték magukat.

Nézni, mint forradás néz a fán
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Az utazás még csak most kezdődik…

Készülődés a Magyar - Izland meccsre
2015. november 15-én, egy hajtós bajnoki
után indultunk Budapestre, ugyanaz a 8 fős
társaság, akik aztán történetünk főhősei is.
„Indul az utazás, csak erre vártál…” – énekeltük már akkor is, és bőszen tervezgettük,
miként is fogunk kiutazni az EB-re, pedig
akkor még csak közel voltunk hozzá. Hazafelé viszont már jobban belegondoltunk, hiszen a két korelnökünket leszámítva magyar
válogatottnak szurkolni egy világversenyen
– na, az számunkra ismeretlen érzés volt.
„Indul az utazás…” – de hát ahhoz jegy
is kéne. Ha valamire nem szívesen emlékszünk vissza, az ez az időszak, társaim biztosan osztják véleményeimet. Szerencsére
aztán sikerült minden probléma nélkül hozzájutni 8 darab jegyhez, akkor még nem tudtuk, hogy később a stadion mellett féláron
is hozzájuthattunk volna – legalább két év
múlva már okosabbak leszünk…
„Az éjjel soha nem érhet véget…” – és
ezzel valahogy így voltunk, mikor 2 nappal a Magyarország-Izland mérkőzés előtt

szomszédfalunk, Torony szurkolóival útra
keltünk Marseille felé. Belegondolni is
rossz volt, hogy kb. 13 óra zötykölődés áll
előttünk, egy teljes éjjel, mely néha úgy tűnt,
sosem ér véget. Jó tervnek bizonyult, hogy
mielőtt úti célunkhoz érünk, benézünk egyet
a kaszinók városába, és megyünk egy kört a
Forma-1 pályán. Gyakorlatilag minden második ember magyar volt Monacoban, és így
sok helyen együtt énekeltük és bizakodtunk.
Hogy másnap a fiúk „varázsolnak valami
szépet”. De előtte mi, szurkolók voltunk a
sorosak és varázsoltunk. Életünk élményét
jelentette az a másfél óra, amíg a régi kikötőtől elértünk a Stade Velodrome stadionig.
18-20 ezer magyar, együtt énekelve, egy
emberként, félretéve minden gondot és bajt,
menetelt az egész város, és egész Európa
csodálatára. Aztán hirtelen megszólaltak a
himnuszok a stadionban, kezdetét vette a
meccs, amire legtöbbünk születése óta várt,
amit aztán mindenki kihúzhatott a bakancslistájáról.

Röviden az elmúlt bajnokságról. A
2015/2016. évi bajnokságban a felnőtt
csapat a 16 csapatot felvonultató bajnokságban - 39 pontot szerezve - a 8. helyezést érte el. Összességében ez nem rossz,
sőt az utóbbi évek legjobb szerepléséről
beszélünk. De maradt bennünk hiányérzet,
ugyanis a tavaszi szereplés lehetett volna
jobb is, míg ősszel 25 pontot szereztünk,
addig tavasszal csak 14-et. Ugyanakkor
rengeteg problémával kellett megküzdeni,
voltak sérülések, eltiltások, munkahelyi –

és iskolai elfoglaltságok. Mindent mérlegelve a szereplést pozitívnak értékelem!
Az ifi csapat szereplése az elvártak szerint alakult. Ők 42 pontot szerezve szintén
a 8. helyezést érték el. Az ősszel 19 pontot
szereztek, míg tavasszal 23-at. Elvárás az
volt, hogy a fiatalok épüljenek be a csapatba és egy egységes társaság alakuljon ki.
Ezt maximálisan teljesítették. Jár nekik a
csupa nagybetűs GRATULÁCIÓ!
A 2016/2017. évi bajnokság. A feltételek szigorodtak. Az U-19-es bajnokságban

Sporthírek

Monacoban
88 játékpercet kellett kiszenvedni, de az a
pillanat minden pénzt, időt, utazást megért.
Pont az előttünk álló kapuba esett az a bizonyos öngól, ami aztán olyan hangrobbanást
váltott ki, hogy egy későbbi Fanzone-beli
látogatásomnál megjegyezték – ezt még
itt, három kilométerre a stadiontól is hallottuk… Hát igen, mondtam nekik, elég rendesen nyomtuk, hogy „varázsoljatok nekünk
valami szépet”, ők meg hallgattak ránk...
Nekem volt szerencsém a csoportkör végéig kint maradnom, így hazafele már nem
tartottam társaimmal. Egy felejthetetlen út,
felejthetetlen élményekkel, és megmagyarázhatatlan képekkel (Laci, máskor nem
ölellek át alvás előtt…). De egy dolog biztos: Oroszország kisbusszal – köszönjük,
nem kérjük. Inkább azt tanácsoljuk az Olvasónak, hogy majd „Repülj velünk, a szerelem szárnyán”!
Mert az utazás még csak most kezdődik…
Kiss Márton

csak az 1998-as születésűek vagy az annál
fiatalabbak játszhatnak megkötés nélkül.
Túlkorosként az 1994-97 között születettek közül játszhat 5 fő. Örömteli, hogy mi
meg tudtunk felelni a kritériumoknak, így
zökkenőmentesen kezdtük a bajnokságot.
A felnőtt csapat teljesítménye hullámzó
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volt. A jó rajt után következett egy visszaesés, majd a bajnokság végére ismét ös�szekapta magát a társaság. Végül a 8. helyen telel a csapat. Összességében lehetett
volna jobb is, de a realitás ez, hiszen jobb
teljesítményt edzés nélkül nehéz elérni!
Az ifi csapat szereplése gyengébbre sikeredett a vártnál. Ennek több összetevője
van, az első és legfontosabb az edzéslátogatottság! Emellett számtalanszor ki kellett segíteni a felnőtt csapatot is. Ugyanakkor a keret képes a jobb eredményre,
remélhetőleg ezt tavasszal bizonyítani is
fogják! Bízok benne, hogy együtt marad
mind az ifi, mind a felnőtt csapat és egy
sikeresebb félév elé nézünk. Nehezíteni
fogja a helyzetet, hogy tavasszal valószínűleg „albérletben” kell a hazai mec�cseket lejátszani! Felhívom a figyelmüket,
hogy továbbra is várjuk minden focizni
szerető fiatal jelentkezését egyesületünkbe, adva van egy jó társaság és ugye a mai
számítógépes világban gyermekeinkre ráfér a heti egy-két edzés, illetve ott van a
hétvégi meccs, mely jó alkalmat biztosít a
rendszeres mozgásra.
Szeretném megköszönni Szurkolóink
„szereplését” is, hiszen végig kitartottak

a csapat mellett, sokszor vidékre is sokan
eljöttek. Mondják, hogy a szurkoló a 12.
ember a pályán, nálunk erre nagy szükség
van, volt és lesz! Úgyhogy kérem a jövőben is álljanak mellénk!
A 2015/2016. évi MLSZ TAO pályázat
keretein belül a sportöltöző tetőszerkezetének cseréje megtörtént, így a Falunapon
már egy impozáns épület látványa tárult a
falu lakossága elé. Ezzel még nincs vége!
Már megtörtént a 2016/2017. évi pályázat elbírálása. Jelentem ismét sikeres lett
a pályázatunk! Tavasszal kezdődik a pályafelújítás, valamint az automata öntözőrendszer kiépítése (ezért kell tavasszal
„albérletbe” költözni). Tervezzük egy fűnyíró traktor beszerzését. A pályázat része
még egy lelátó felépítése is! Továbbra is
kellenek támogatók a projektek megvalósításához. Fő támogatónk továbbra is
Molnár Sándor. Ő és munkatársai rengeteget segítenek. A mostani pályázat másik mecénása Pusztai László és cége volt.
Szeretném a helyi vállalkozásokat megkérni, hogy hasonlóan vállaljanak szerepet nem csak sportegyesületünk, hanem
a faluban működő civil szervezetek támogatásában! Ezt elősegítendő a jövő év ele-

„Talán”, ezzel a címmel már kétszer
kezdtem bele, hogy valamit, valami értelmeset írjak a Séi Telegráfba. Kétszer kitöröltem az írást a számítógépemen, mert
úgy éreztem, hogy nem oda való az, amit
éppen gondolok a világról.
Most van egy nyugalmi állapot, a fű már
nem nő, a hó még nem esik, én is a szürettel vagyok elfoglalva, így minden esély
megvan arra, hogy most egy pozitív írás
születik. Tök pozitív, hogy a Demizson
Klub 5 éves működésére még most is jó
szívvel gondolhatok vissza. És jó az is,
hogy a folytatás, a Séi Baráti Társaság is
tartja még magát és a jelentősebb eseményeken ott van. A Falunapon is voltunk
és, ha ott vagyunk valahol, akkor elég
feltűnőek vagyunk. A Séi Baráti Társaság
manapság inkább gasztronómiai rendezvényeken képviseli a falunkat. Az egész
történet, a séfünkre Udvardi Józsefre van
kihegyezve!
Most is, mint mindig, megtisztelő, hogy
a Séi Telegráf főszerkesztője megkér,
hogy írjak valamit a helyi újságba. Köszönöm, én nagy híve vagyok a nyilvánosságnak, ezt igyekszem több fórumon is
gyakorolni. A fészbuk az egyik, ahol főleg
séi témákkal foglalkozom, (mily véletlen)
a Séi Baráti Társaság oldalon. Talán van

most valami válság. Valami félelem, valami zavarodottság. Az ember ösztönösen is
aggódik, de azért minden reggel felkel és
elmegy kenyérért a boltba, a gyereket elviszi az oviba, megissza a kávéját és, vagy
beveszi a gyógyszerét. És ez így van jól!
A világnak még nincs vége! A veszélyekről ma már mindenki tud, de nem szabad,
hogy ez a mindennapjainkra rányomja
a bélyegét. Muszáj egy kicsit pozitívnak
lenni, mert ha a világ el akar pusztulni,
az nélkülünk is elpusztul. De azért, mert
a világ nagyban katasztrófát játszik, azért
mi itt kicsiben, Sében, a mi falunkban legyünk jók, amíg lehet, amíg tudunk! És
jó, lehet, hogy a bőség napjai meg vannak
számlálva, de ez nem ok arra, hogy a józan ítélő képességünket elveszítsük. Mert
van egy érv, a hatezer év! Hat ezer év óta

Talán

jén tervezzük, hogy a helyi vállalkozások
képviselőit meghívjuk egy baráti beszélgetésre, ahol lehetőségük lesz megismerni
a tevékenységünket. Köszönöm Mindenkinek, aki segítette munkánkat és egyben
kérem, hogy a jövőben is támogassanak
bennünket!
Végezetül kívánok a sportegyesület
vezetői és játékosai nevében a falu lakosságának áldott, békés karácsonyt és eredményekben, sikerekben gazdag boldog új
évet!
HAJRÁ SÉ!
Nagy Róbert SE elnök
A mellékelt képek a keszthelyi csapatnyaraláson készültek.

laknak emberek Sében!!! Na, nekem ne
jöjjön senki a süket dumával, hogy a világnak éppen most van vége!
Legyen még valami idézet:
„Ti boldogtalanok, nem egyedül vagytok,
Előttetek egy ember ment el
S utánatok is jön egy ember.
Nézzetek apró unokáitokra:
Boldog örömmel élik a fogócskát
És nézzetek ősz nagyapáitokra:
Boldog örömmel ballagnak ők is,
Miként azok a katonák,
Kik akár vesztett, akár nyert csaták után,
Békességet áhító szivekkel
Fáradtan, de fütyörészve hazafele mennek.”
(J.A.)
Konti Zoltán
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Zarándokúton
Szent Márton és az Irgalmasság évében,
Szent Márton, Szent Bernadett, Vianney
Szent János és Szent XXIII. János pápa
nyomában…
2016. június 26. szép hajnalán - Dr. Perger Gyula atya vezetésével - ismét útra
kelt 48 zarándok. Ezúttal egy 11 napos
/10 éjszakás/ hosszú út állt előttük az Altötting-Passau-Weltenburg-Strasbourg-Reims-Párizs-Chartres-Nevers-Tours-Lourdes-Ars-sur-Formans-La Salette-Sotto il
Monte - sok élményt ígérő - útvonalon.
A kis toronyi templomban celebrált, felkészítő hajnali szentmise után útnak indultunk, a résztvevők zöme a Toronyi Plébániához tartozó hívekből állt, de a többiek
közül is sokan ismerték egymást, hiszen
2015-ben együtt voltak egy szép olaszországi zarándokúton. A minden kényelmi
eszközzel jól felszerelt autóbuszon, ez a
tény is garantálta a jó, szeretetteljes hangulatot.
Rövid pihenőkkel - Ausztrián keresztül először a bajorországi Altöttingbe utaztunk.
Altötting Németország egyik leglátogatottabb zarándokhelye, kiemelkedő rangú
búcsújáróhely. A csodálatos Kegykápolna
és Kegytemplom megtekintése után a három folyó (Duna-Inn-Ilz) ölelésében fekvő
gyönyörű városba, Passauba mentünk. Itt
legnagyobb élményünk; Szent István királyunk özvegye, Boldog Gizella sírjánál - a
Niedernburg Kolostorban - tett látogatás és
tisztelgés volt. Ha történelemkönyvekben
olvasunk, vagy történelemórán hallunk a
férje halála után Passauba visszavonult királynőről, az csak egy esemény a sok történelemi tény közt, de sírja, földi maradványai

mellett állva úgy éreztük; találkoztunk a
több mint ezer éves magyar történelemmel.
A himnuszt és a szózatot énekelve - a genius loci által is könnyekig meghatódva - koszorúztuk meg sírját, és talán még jobban
átéreztük, megértettük identitásunkat, hogy
mit jelent magyarnak lenni. Utunk során
még többször - pl. Toursban, Szent Márton
sírjánál is - elénekeltük majd kétszáz éves
gyönyörű himnuszunkat, vagy a lourdes-i
keresztút X. stációjánál is, mindenütt elhelyeztük a megemlékezés koszorúit is.
A délutáni órákban érkeztünk utunk
következő állomására Weltenburgba, Bajorország legrégebbi bencés kolostorába,
amelynek temploma az európai barokk
legszebb épületei közé tartozik. A kolostor gyönyörű környezetbe közvetlenül a
Duna partjára épült, az udvarában található
étteremben módunkban állt megkóstolni a
híres bajor söröket. Itt a sörfözésnek 1600
éves hagyományai vannak. Az első éjszakai vacsora és a szállás Schnelldorf közelében volt.
A korai reggeli után Strasbourgba indultunk. Az EU Brüsszel melletti második
fővárosában, ahol az Európai Parlament is
székel meglátogattuk a lenyűgöző méretű,
XI-XV. században épült katedrálist, amely
142 méter magas tornyával ma a világon
a 6. legmagasabb. Rövid városnézés után
indultunk Reimsbe, ahol a francia királyok
koronázó templomát tekintettük meg. A
reimsi katedrális mind külsejével, mind
belső tereivel, páratlan szépségű rózsaablakaival a francia gótika egyik legharmonikusabb alkotása. A katedrális bejárása
során idegenvezetőnk, Gyöngyi élvezetes,

kis történelem órát tartott az orléansi szűz
kis pásztorlányról, Jeanne d’Arc-ról és a
százéves háborúról. A késő délutáni órákban indultunk tovább Párizsba. Vacsoránk
és a szállás a körgyűrű mellett a külvárosban volt, egy kellemes kis hotelben, ahol
két éjszakát töltöttünk. Harmadik nap
reggeli után egész napos városnézésre indultunk Párizsba. Kegyes volt hozzánk az
időjárás, velünk volt a Jóisten egész utunk
során 20-25 fokos kellemes kiránduló idő
volt, leszámítva hazafelé úton az utolsó
napot. Párizs belvárosa felé buszozva Irma
asszony vezényletével elénekeltük a híres
slágert, hogy ”Párizsban szép a nyár”, mert
valóban gyönyörű szép napot fogtunk ki.
Először természetesen az Eiffel toronyhoz mentünk, amelynek égbe nyúló ívei
közt - tekintettel az itt és most zajló Európa
bajnokságra - egy nagy futball labda volt
felfüggesztve. Aztán a Notre Dame gótikus
kőcsipkéit csodáltuk meg, majd a Diadalívet, a Champs Elysées-t, a Concord teret,
és voltunk a Momartre-on és a Pigall-on,
megmásztuk a Sacre Coeur lépcsőit, és bolyongtunk a művészektől nyüzsgő Festők
terén. Kihasználva a déli szabadidőt - a diáknegyed, a Quartier Latin egyik kis éttermében - ettünk egy finom, tipikus francia
ebédet, megtapasztaltuk a párizsi pincérek
bohókás, vidám udvariasságát. Aztán sétáltunk a közeli Boulvar de Szent Michael-en,
ahova épp most „szökött be a Nyár”.
Negyedik nap a korai reggeli után indultunk tovább Chartresba, ahol is a híres
katedrálist tekintettük meg, ami a francia
gótikus építészet egyik kiemelkedő alkotása és szinte teljes egészében eredeti állapotában maradt fenn. Ezt követően Neversbe
indultunk, ahol a lourdesi látnok, Soubirous Szent Bernadett emlékének adóztunk.
Szent Bernadett az itteni kolostorban élte
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élete második szakaszát, és itt is halt meg.
Meglátogattuk a templomot, a kolostort
és Szent Bernadett sírját. A templomban,
Bernadett sírja mellett Gyula atya által celebrált szentmisén vettünk részt. A délutáni
órákban indultunk tovább és a Loire-völgy
érintésével, a gyönyörű vízi kastélyba,
Chenonceauxba. A Loire-völgyi kastélyok
talán leghíresebbike, Medici Katalin egykori rezidenciája. Gyöngyi természetesen
itt is, mint mindenütt rengeteg érdekes pluszinformációval halmozott el bennünket.
Az esti órákban érkeztünk Toursba,
Szombathely testvérvárosába. Reggeli után
felfedeztük Szent Márton püspök városát,
a csodálatos Székesegyházat, ahol Szent
Márton sírja is található.
A templomban meglepetésünkre ismerősökkel találkoztunk; a szombathelyi Szent
Márton Kórus néhány tagjával, akik a
szombathelyi városi küldöttség részeként
érkeztek a következő két napon zajló ünnepi eseményekre. Majd Szent Márton sírja
mellett közös szentmisén vettünk részt. Ezt
követően utaztunk Szent Bernadett városába Lourdesba, ahol négy éjszakát töltöttünk. 1858. február 11. és július 16-a között
a Szent Szűz, a „Szeplőtelen Fogantatás”
18-szor jelent meg itt, egy szegény családból származó, sokat betegeskedő 14 éves
kislánynak, Bernadett Soubirous-nak. Azóta Lourdes a Szűzanya „orvosi rendelője”,
a betegek vigaszhelye, ahova évente több
mint 5 millió ember zarándokol el. A szent
forrás és a jelenések története ma is minden
embernek szóló örök üzenet a hit gyógyító
erejéről. Lourdes egy nagy hegyek ölelte
kisváros festői környezetben.
A legemlékezetesebb szentmise a jelenések helyén, a szent forrás mellett, a Grottánál celebrált magyar szentmise volt, amelyet lelki vezetőnk, Gyula atya két magyar
paptársával vezetett, s amelyen rajtunk kívül más magyar csoportok is részt vettek.
A mise után végigjártuk a csodálatos környezetben lévő keresztutat, amelynek X.
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stációját Magyarország állíttatta 1912-ben.
Miután meghatódva elénekeltük nemzeti
imáinkat, megkoszorúztuk a csodálatos
művészi alkotást. Mindhárom nap részt
vettünk a zarándokok és a betegek este 9
órakor tartott gyertyás körmenetén. A mélyülő sötétségben egyre élénkebb fénnyel
világító több ezer gyertya vibráló fénye,
a menet közben messze hangzó gyönyörű
énekek, - a zengő Ave Maria- a békesség
és szeretet hangulatával töltik meg a teret,
és felejthetetlen élménnyel ajándékozzák
meg a résztvevőket.
A nyolcadik napon egy egész napos fakultatív kirándulásra mentünk az Atlanti-óceán partjára.
A kissé szitáló esős időben először Spanyolország északi részén /baszkföldön/
fekvő San Sebastiánba érkeztünk, ahol a
katedrálist, a városházát és a híres kagyló alakú tengeröblöt néztük meg. Délután
Biarritzba utaztunk. Biarritz Franciaország
népszerű és nyüzsgő nyaralóhelye, romantikus sziklás partvidékkel és a sziklákon
pompázatos, színes hortenziabokrokkal.
A kilencedik napon korai reggeli után
indultunk a – Touluse-Nimes-Lyon útvonalon Ars-Sur-Formans városkába, amely
Vianney Szent Jánosról, a plébánosok védőszentjéről nevezetes. Meglátogattuk a
bazilikát, amelynek főoltára felett díszes
koporsóban fekszik Viennay Szent János
romlatlan teste, majd szentmisén vettünk
részt. Másnap reggeli után indultunk La
Salettebe, az 1800 méter magason fekvő
Mária Kegyhelyre, ahol két pásztorgyereknek jelent meg a Szűzanya. A csodálatos érintetlen környezetben fekvő zarándokhelyre egy félelmetes szerpentines, de
gyönyörű tájon haladó úton lehet feljutni.
A délutáni órákban utaztunk utolsó szálláshelyünkre Sotto il Monte-ba.
A sok buszozás fáradtságát enyhítette,
hogy több szép filmet is megnéztünk a
hosszú úton. Köztük a Szent XXIII. János
pápa életéről szóló filmet is. Így az utolsó

napon kíváncsian látogattuk meg szülőhelyének templomát, emlékmúzeumát és
szülőházát. Ezt követően indultunk haza az
Udine-Klagenfurt-Graz útvonalon, a Garda
tó partján megszakítva utunkat Sirmione
városát meglátogatva. Pontosan az eltervezettek szerint, este 23 órakor érkeztünk
vissza Toronyba.
Összefoglalva elmondható, hogy egy
csodálatos lelki élményekben is gazdag
zarándokútról jobb emberként tértünk haza
talán mindannyian. Elfáradtunk, hiszen 11
nap alatt 5500 km-t tettünk meg: átutaztuk
szinte egész Nyugat-Európát, Spanyolországig. A kényelmes busz magas üléseiről
lenyűgöző szépségű, változatos tájakat;
hegyeket, völgyeket, folyókat, termékeny
gabonamezőket láthattunk. A mai időkben
a tv, a számítógép az iPad korában mindez otthon egy kényelmes fotelban ülve is
megnézhető, de mennyire más az „élő élmény”, mint a virtuális, mennyire eltörpül
a hajnali kelések a késői vacsorák fáradtsága a minden érzékszervünkkel és lelkünkkel megtapasztalt élmények mellett.
A Gyula atya által celebrált lélekemelő
szentmisék, a közös reggeli köszöntő, és az
esti hálaadó imák és énekek a buszon szívbeható élményt jelentettek, mintahogy az is
volt a céljuk; ”vizsgáljuk meg lelkiismeretünket” és legyünk fogékonyabbak a szépre, a jóra, az igazra! Ma, amikor a „kincs,
hír, gyönyör” hajszolása viszi, tévútra az
embereket nagyon fontos lenne, hogy minél több ember vegyen részt zarándokutakon. Az ilyen úton az érző ember szíve
csordultig megtelik szeretettel és teljesen
másképp látja a világot.
Végül köszönettel tartozunk két biztos
kezű gépkocsivezetőnknek, Gábornak és
Ákosnak. A La Salettebe vezető félelmetes mélységű szakadékok közt kanyargó
szerpentinen sem féltünk, úgy vezettek.
Köszönettel tartozunk kedves idegenvezetőnknek, Gyöngyinek, aki történészeket
meghaladó műveltséggel mindent tudott és
átadott nekünk a meglátogatott helyszínekről.
A legnagyobb köszönettel Gyula atyának
tartozunk. Isten kiválasztotta és megáldotta Őt mindazokkal a kiváló képességekkel,
amelyekkel javára, hasznára tud lenni a reábízott „nyájnak.”
Igaz jó pásztorként Ő volt kis csapatunknak nem csak lelki vezetője, hanem
mindenre és mindenkire ügyelő, figyelő
lelkiismerete is. Szelíd csendességet és
megbocsátó szeretetet sugárzó egyénisége mindenkire jobbítóan hatott. Köszönet
érte!
Dr. Molnár Rezső
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Vidámság és áhítat

A toronyi plébánia hívei Budapesten

Tartalmas és szép kiránduláson vettünk
részt 2016. november 26-án, szombaton.
Plébánosunk, dr. Perger Gyula atya vezetésével a négy falu: Bucsu, Dozmat, Sé és
Torony lakóiból és szombathelyi hívekből
is közel 90 személy két autóbusszal utazott Budapestre. Úti célunk a Budapesti
Operettszínház Marica grófnő című előadásának megtekintése volt.
Délelőtt fél 9 körül indultunk el a séi
templom elől. Sosem indulunk útnak reggeli áhítat nélkül. Induláskor együtt kértük
Isten segítségét és áldását utunkra és itthon
maradt szeretteinkre is. Utána az atya által
hozott vidám régi filmmel, A kölcsönkért
kastéllyal (1937.) hangolódtunk rá a délutáni operettre… Jó volt látni különleges
nevettetőnket, Kabos Gyulát, és régi nagy
színészeinket: Tolnay Klárit, Turay Idát,
Ráday Imrét… A filmvetítés után Gyula
atya a Budai várról és a Mátyás templom-

ról tartott nekünk részletes ismertetést,
ugyanis oda mentünk, még előadás előtt.
Örömmel sétáltunk a november végi 14
fokos melegben a gyönyörű Várnegyedben, majd bementünk a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templomba,
melynek a felújítása nemrégen fejeződött
be. (Ma már megújult harang- és kilátótornyát is látogathatja a nagyközönség).
A templomban rövid imádság után még
egy kis időt töltöttünk. Fenséges Isten
Háza ez, kívül és belül egyaránt, nem lehet betelni vele, szépséges oltáraival, régi
zászlóival, melyeket valaha nagy királyainknak lobogtatott a szél… Az épületben
uralkodó „félhomály” pedig különleges
hangulatot varázsol… Méltán lehetünk
büszkék „örökségünkre”, ott-jártunkkor is
rengeteg turista, sok külföldi is kereste fel,
s a Várat is, természetesen…
Ezt követően rövid autóbuszos városnézé-

sen vettünk részt, Gyula atya idegenvezetésével… Bemutatott több régi történelmi- és
műemléképületet, majd a Hősök tere felé
vettük utunkat. Az azóta szentté avatott Boldog II. János Pál pápa (1920-2005) 1991-es
magyarországi látogatásakor itt celebrálta
utolsó szentmiséjét magyar földön, 1991.
augusztus 20-án. A pápa ezekkel a szavakkal ajánlotta hazánkat a Magyarok Nagyas�szonya oltalmába ünnepi szentbeszédében:
„István király ezt az országot őseinknek és a
magyarok minden nemzedékének építette”.
Bárcsak eszünkben és szívünkben hordoznánk e gondolatot, most, mikor keresztény
hitét feledni látszik Európa…! A pápalátogatás emlékét egy szép márványtábla jelzi
a Szépművészeti Múzeum előtt, magyar és
angol nyelvű felirattal.
A Budapesti Operettszínházba a délután
háromkor kezdődő, „vidékieknek” tartott
előadásra mentünk, mely, akár a többi:
telt házat vonzott. Az Operettszínházat
(1923.) 2001-re újították fel, ellátva a legkorszerűbb színpadtechnikával, visszaállítva egyedülálló ornamentikáját, emeleti
páholyait -- mindannyian gyönyörködtünk
benne. Kálmán Imre egyik legtöbbet játszott operettjét, a Marica grófnőt (1924.)
néztük meg, de „felújítva”, mellyel a társulat nagy sikert aratva járja a világot. A
pazar szereposztás lenyűgöző volt, főképp
Dolhai Attila csodálatos énekhangja és
a fiatal Kerényi Miklós Máté fergeteges
táncai partnerével. Bár engem leginkább a
komoly dolgok érdekelnek, de számomra
is nagy élmény volt ez az este. A számos
vidéki néző között pedig találkoztunk
Debrecen mellől érkezett református hívekkel is, akik, mesélték, lelkészükkel
évente négyszer-ötször is eljönnek ide…
Hazafelé, a beköszöntő adventre gondolva – plébánosunk Charles Dickens
Karácsonyi ének című regényéből készült régi fekete-fehér filmet vetítette le
számunkra. Szívesen néztük ezt a sokunk
számára ismert, mégis mindig tanulságos
és szívmelengető alkotást, ahogyan a zsugori, mogorva Scrooge megváltozik, szeretni tanul, aztán már a karácsonyi örömöt
sugározza szét maga körül… (Gyula atya
már 5 éve szervezi a Keresztény Filmklubot a plébánia falvaiban, 2 hetente nézhetünk nagyon szép és időnként máshol nem
is látható filmeket – szeretettel várunk
minden új érdeklődőt is!)
A szórakoztató operett-előadás mellett volt tehát részünk elcsendesedésben,
ünnepi ráhangolódásban is – mindezért
szeretett plébánosunkat, Gyula atyát illeti
szívből jövő köszönetünk.
Vörösné Adler Erika
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A homeopátia
A közösségi hálón lépten-nyomon találkozhatunk homeopátiáról szóló cikkekkel, amelyekben egyesek dicsőítik,
míg mások humbugnak és csalásnak tartják ezt az alternatív gyógymódot.
Én, fiatal gyógyszerészként, a 90-es
évek elején hallottam először a homeopátiáról. Alkalmazói szerint a betegségek
olyan szerekkel kezelhetők, amelyek egy
egészséges emberben, (nagyobb adagban
alkalmazva, mint amennyi a homeopátiás
szerben található) a betegséghez hasonló
tüneteket váltanak ki. A gyógyító hatáshoz homeopátiás állapotba kell hozni az
anyagot, amit sorozatos hígítással és az
egyes hígítások közötti rázással (potenciálással) érnek el. Állításuk szerint ezzel
megszüntethetők a szer toxikus hatásai,
míg a vivőanyag (többnyire víz, alkohol
vagy cukor) átveszi a szer bizonyos tulajdonságait. A végtermék gyakran annyira
híg, hogy vegyileg megkülönbözhetetlen
a tiszta vivőanyagtól.
Ezek tehát a homeopátia alapjai, és ezt
olvasva, egyáltalán nem lehet csodálkozni, hogy olyan sokan tartják becsapásnak ezt a gyógymódot. A homeopátiának azonban a múltban és a jelenben is
számos lelkes híve van, annak ellenére,
hogy semmilyen tudományos kísérletben
nem sikerült a hatékonyságát bizonyítani. A vizsgálatok alapján mindössze azt a
következtetést vonták le, hogy a homeopatikus szereknek csak placebo hatása
van
Mi lehet mégis a titka?
A legnagyobb vonzereje, hogy elvileg
nem lehet vele ártani. Szelíd gyógymód-

nak nevezik, mivel a betegnek gyenge
vagy végtelenül kicsi adagban adják a
hatóanyagot. A homeopátiás gyógyszereket csecsemők, kismamák, illetve idősek
is szedhetik. Csak gyógyszertárban lehet
őket megvásárolni, ami tovább növeli az
irántuk való bizalmat.
És vajon mi a véleménye erről a gyógyszerészeknek?
Ahogy a laikusok körében, úgy a
gyógyszerészek és az orvosok között is
mindkét véleménynek megvan a maga
tábora. Van, aki elsőként választja a
homeopátiát, van, aki maximálisan elutasítja. Én a két álláspont között helyezkedek el. Biztosan nem ajánlanék
homeopata szert egy lázas betegnek, és
nem javaslom a vérnyomás vagy a vércukorszint rendbetételére sem, valamint
rendszerint nem jut eszembe, hogy elsőként választandó szerként javasoljam. A
beteg alapos kikérdezése után csak akkor ajánlok fel homeopátiás gyógyszert,
ha meggyőződtem róla, hogy a beteg
panaszai nem utalnak semmilyen életet
veszélyeztető betegségre. Én magam is
kipróbáltam már, és kedvező hatásokról
is beszámolhatok. Hatásos volt, amikor
a kisiskolás gyermekemnek homeopátiás
nyugtatót adtam, mert izgult, és nem tudott elaludni a másnapi dolgozat miatt, de
egyáltalán nem értünk el hatást, amikor
a pattanásos bőrt próbáltuk meg kezelni
vele. Hatott krónikus fájdalom szindrómában, amikor alapos kivizsgálással nem
sikerült semmilyen szervi okot igazolni,
és többfajta fájdalomcsillapítóval sem sikerült javulást elérni. Itt arra szeretném

a hangsúlyt helyezni, hogy először volt
a kivizsgálás, ami semmilyen szervi okot
nem talált. Az elért eredményeket a placebo hatásra tudom visszavezetni.
A homeopátiának véleményem szerint
az a legnagyobb veszélye, hogy benne bízva a beteg nem fordul orvoshoz.
Márpedig ha nem tudja pontosan, hogy
mi baja van, akkor honnan tudná, hogy
pontosan mivel kéne kezelni. Ugyancsak
probléma az, hogy sokan a mellékhatásoktól tartva nem akarják bevenni a betegségükben bizonyítottan hatásos készítményeket, és a késlekedéssel esetleg
maradandó egészségkárosodást okoznak
maguknak. Pedig a betegtájékoztatón
a mellékhatás rovatban szinte mindig
szerepel az a megjegyzés is, hogy „a
haszon-kockázat arány” figyelembe vételével szedje. Ha több előnnyel jár a
betegség meggyógyítása egy hatásos
gyógyszerrel, mint amennyi hátrányt a
mellékhatások jelentenek, akkor a hatásos gyógyszert kell választani.
A legutóbbi hír, hogy kötelezik a
homeopátiás készítmények gyártóit,
hogy csak tudományosan megalapozott
állításokat közöljenek a gyógyszereik csomagolásán. Egy ausztrál kutatás
ugyanis bebizonyította, hogy a homeopátia hatékonyságát bizonyító tanulmányokat rosszul tervezték, és kevés résztvevővel végezték, és a készítmények
semmivel sem jobbak a hatóanyag nélküli gyógyszereknél. Ezt a homeopátia
ellenzői csak fél sikerként könyvelhetik el, mert a készítmények továbbra is
forgalmazhatók, de mostantól egyedül
a vásárlóé a döntés, ”veszi, vagy nem
veszi?”
dr. Jakabné Varga Cecília
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Baba-Mama Klub
Több anyuka kezdeményezésére idén tavasszal elindítottuk a
Baba-Mama Klubot, ahová szeretettel várunk minden Kismamát
és Anyukát, aki szeretne egy jót beszélgetni, kizökkeni egy kicsit
a mindennapok rutinjából, vagy azokat, akik „lefárasztanák” egy
kicsit a gyerkőcüket.
A találkozások kötetlenek és ingyenesek. Minden hónap
első és harmadik csütörtökén jövünk össze 10 órától körülbelül 11:30-45-ig a Faluházban. Mivel a gyerekek bioritmusa még
igen változó ebben a korban, ezért nyugodtan jöhettek késve,
vagy mehettek el előbb. Ahogyan a gyerekek igénylik.
Szeretnénk játékokkal is bővíteni a Klubot, hogy a gyerekek is
minél jobban érezzék magukat, amíg az anyukák beszélgetnek.
Szívesen elfogadunk már nem használt játékokat, de tervezünk
készíteni egy nagyobb matatófalat is, amihez örömmel fogadunk
régi, nem használt eszközöket, mint például: kulcsok, kulcstartók, lakat, ajtókopogtató, csengettyű, rigli, kitörött gurulós szék
kereke, régi telefon, kapcsolók, tükrök, műanyag csövek, nem
használt edények stb…, és fa táblát, bútorlapot, vagy amire
mindezeket a dolgokat fel tudjuk fúrni.
Baba-Mama Jóga
Szeptember közepétől elindítottuk a Baba-Mama jógát is, ahol
nem csak az anyukákat, hanem a babákat is bevonjuk a mozgásba. Az anyukák számára erősítő és tartásjavító gyakorlatokat
végzünk, a gyerkőcöket pedig mondókázás közben átmozgatjuk,
ami elősegíti a mozgásfejlődésüket.
A jóga kifejezetten jó hatással van a szülés utáni regenerációban, de bátran csatlakozhatnak kismamák is, hiszen számukra is
végezhetőek a gyakorlatok. A babákat 8 hetes kortól már lehet
hozni, de akár jöhettek egyedül is!

Síeltek
a séiek!

Hagyományteremtő és közösségépítő
szándékkal rendezték meg idén először és
ráadásul két alkalommal is (január 23-án
és február 20-án) a Séi Sínapot! Horváth
László és Pezenhófer György önkormányzati képviselők kezdeményezésére közel
50 fő csatlakozott a programhoz. Amíg a
kezdőket Havasi Attila szombathelyi diáksport-kordinátor tanította a sportág alapjaira, addig a rutinosabbak nyugodtan besíelhették a Sankt Jakob im Walde hegyeit.
De nem mindenki síelni érkezett, többen a
faluból csak kirándulni utaztak el, és amíg
a csapat egyik része siklott, addig ők túrázni indultak a hóesésben. A közös sportolás,
étkezés, teázás, forralt borozás eredménye
egy nagyon jó hangulatú és tartalmas nap
lett. A hazaúton már a következő alkalom
időpontjáról beszélgettek a résztvevők.

Az órák nyitottak, ha éppen nyűgös, sétálgathattok a teremben.
Ha éhes, lehetőséged van megetetni, megszoptatni. Ha nem sikerülnek az első alkalommal a gyakorlatok, ne ess kétségbe, ez
nem futóverseny, mindenki más, mindenkinek mások a korlátai.
Bátran gyertek el kikapcsolódni, mozogni és megismerni Magatokat.
Minden héten kedden 10 órakor a Faluházban!
A foglalkozás időtartama: 1-1,5 óra.Az oktató: Imre Lilla
Ovis torna
Kedves Ovisok, ha szerettek zenére mozogni, tornázni, táncolni, ugrálni, itt a helyetek! Mi mindent csinálunk?
– Átmozgatjuk az egész testünket, gyakoroljuk a nagymozgásokat és az izolációt.
– Észrevétlenül fejlesztjük a figyelmünket, térérzékünket, ritmusérzékünket.
– Tánclépéseket tanulunk - és természetesen sokat játszunk, és
jól érezzük magunkat.
Minden héten kedden 17:00 órakor a Faluházban!
A foglalkozás időtartama: 45 perc
A foglalkozást vezeti: Galambos Mónika
Pezenhófer Anita
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