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Kerek évforduló

Negyvenedik születésnapján köszöntötték a hívek Dr. Perger Gyula plébánost
Sében. Január 2-án ünnepelte Gyula atya
kerek születésnapját, amelyhez a Toronyi Plébánia hívő közösségei is gratuláltak. Az egyházközségek Tanácsadó
Testületeinek tagjai külön köszöntötték
a plébánost, de természetesen a hívek is
személyesen gratuláltak. Így január 15én a séi templomban a szentmisét követően először a ministránsok köszöntötték
verssel és virággal az atyát, majd Dr. Jakabné dr. Varga Cecília, a helyi Tanács-

adó Testület alelnöke gratulált és kérte
a Szűzanya áldását Gyula atya életére,
munkájára. Az önkormányzat nevében
Sörös István polgármester következett,
majd a séi gitáros és énekes csoport az
Ároni áldással kérte a Jóisten áldását a
kerek születésnapon. A szentmise és a
köszöntés után meglepetés következett:
a templom előtti téren drónnal készült
fotóval örökítette meg a hívő közösség
ezt a szép pillanatot, majd egy forró teával koccinthatott mindenki Gyula atya
egészségére. Az apró süteményeket a séi

Nagy Dianna: Séi tájkép

A FALU HÍREI

asszonyok készítették a szeretetvendégségre.
H. Pezenhófer Brigitta
Fotó: Wolf Ferenc
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Önkormányzati napló
2016 decemberében megtartottuk a
hagyományos Falu karácsonyát. Január
1-től a Müllex Kft., mint alvállalkozó
szállítja a hulladékot a településről.
Január 6-án pályázati megbeszélést tartottunk Torony Község Önkormányzatával. Január 21-én a Szünöse lakópark
ügyében egyeztetés történt a földtulajdonosokkal.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az idei költségvetést: 2017-ben
Sé Község Önkormányzata 135.540
ezer forintból gazdálkodik, a Séi Közös
Önkormányzati Hivatal pedig 45.860
ezer forintból.
Nagy Róbert, a sportkör elnöke beszámolót tartott az egyesület működéséről. A 2016-os TAO-s pályázatnak és
a séi önkormányzat 2.570.000.-Ft-os
hozzájárulásának köszönhetően az öltöző tetőszerkezete megújult, a pályafelújítás folyamatban van, az öntözőrendszer kiépítése megtörtént, valamint
újabb fűnyírótraktor is beszerzésre került.
A helyi civil szervezetek támogatási kérelmét az önkormányzat minden
esetben pozitívan bírálta el.
A Vas Megyei Kormányhivatal elküldte a tankerületi körzethatárok beosztását. A beosztás alapján Sé község
tanulói számára kötelező felvételt biztosító iskola a Szombathelyi Derkovits
Gyula Általános Iskola.
A március 15-i ünnepség a Faluházban telt házas rendezvény lett. A műsort faluházvezetőnk, Scháb Eszter
rendezte.
A március 30-án lezajlott felvételi elbeszélgetések eredményeképpen
2017.05.04-től Viszked András mellett
Magyar Miklós látja el a falugondnoki
teendőket Sében.
A polgármesteri hivatal felújítására
pályázat benyújtására nyílt lehetőség
(5%-os önrész mellett). Sikeres pályázat esetén a hivatal fűtési rendszerét
újítjuk fel.
Horváth László önkormányzati képviselő szervezésében húsvéti tojáskeresésen vehettek részt a gyermekek a
Faluház melletti területen.
Horváth Andrea személyében új kulturális közfoglalkoztatott dolgozik a
Faluházban.
A tél során keletkezett kátyúkat befoltoztuk. A déli lakótelepen egy megsül�lyedt csatornafedelet kellett helyreállítani.

A Séi Sportkör képviseletében Nagy
Róbert a jövő évi TAO-pályázat kapcsán beszámolt a lehetőségekről, valamint az idei pályázattal kapcsolatos
eseményekről. Az idén benyújtandó, de
jövő évben megvalósítandó pályázattal
kapcsolatban több beruházási lehetőség
is elhangzott (pályavilágítás, kispad
beszerzése, pályakorlát kiépítése stb.).
A majdani megnyert összeg és az önkormányzat pénzbeli hozzájárulásának
függvényében történik majd a tényleges beruházás kivitelezése.
Önkormányzatunk hosszú távú tervei
közt szerepel helyi óvoda kialakítása.
Jelenleg a szombathelyi önkormányzattal van szerződéses kapcsolatunk
a séi gyermekek óvodai elhelyezésével kapcsolatban. Az utóbbi időben a
gyermekek után fizetendő díjat jócskán
(2,5-szeresére) megemelte a szombathelyi önkormányzat, így az a döntés
született, hogy amint lehet, saját óvodát hozunk létre.
A Deák Ferenc utcai szelektív hulladékgyűjtő állapota siralmas. Amennyiben a kihelyezésre kerülő videokamera
hatására sem fog változni a helyzet,
úgy sajnos a lerakót az önkormányzat
megszünteti.
A meghirdetett közmeghallgatáson a
falu lakosságának kb. 2%-a vett részt.
A 2016-os évről szóló beszámolót követően (népességi adatok, Közös Hivatal működése, az önkormányzat bevételei-kiadásai, elmúlt év eseményei,
beruházásai) az alábbi aktuális témák
kerültek napirendre: 2017-es év bevételi és beruházási tervei (temetői út kialakítása, Szünöse lakópark előkészítő
munkálatai, templom melletti park kialakítása, pályázati önerő, Faluház fűtés-korszerűsítése), valamint az elnyert
TOP-os pályázatok bemutatása.
A templomkert megtervezésével kapcsolatban az ÖrökSÉgünk Alapítvány
és a Képviselő-testület meghallgatta és
egyhangúlag elfogadta a tervező, a séi
Hoór Edina ötleteit, elképzeléseit, így a
munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. A templomkert terveit ismertetni
fogjuk a lakossággal.
Július 29-én szombaton tartjuk a
lomtalanítást falunkban. A szolgáltató
cég csak akkor vállalta volna ingyen
a lomtalanítás megszervezését, ha egy
központi zárt helyet biztosítottunk volna erre a célra. A lakosoknak ide kel-

lett volna elhozni a lomot otthonról. Ez
nem volt járható megoldás, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy a „zsebébe nyúl” és kifizeti a házhoz menő
lomtalanítási szolgáltatást.
A Sportkör tulajdonában lévő, pályázaton elnyert kisbusz bérlésével
kapcsolatban kedvező megállapodás
született. A buszbérlés lehetőségéről
részletesen Nagy Róbert, a Sportegyesület elnöke ad tájékoztatást.
A Séi Búcsúi Hétvégét 2017.09.1517-ig rendezzük meg. A részletes programmal hamarosan jelentkezünk.
A fűnyesedék-lerakó hely egyelőre
nem nyit ki: több ígéretet is kaptunk
az ott elhelyezett és felhalmozott ágés egyéb nyesedék megsemmisítésével kapcsolatban, de eddig nem történt
lényeges érdemi előrehaladás, mert
nincsen olyan cég, amelyik vállalná a
zöldhulladék elszállítását vagy ledarálását. Amint teljesen el tudjuk takarítani a zöldhulladékot, akkor lesz megnyitva a terület.
Az elnyert két TOP-os pályázat támogatási szerződés aláírása a Megyeházán megtörtént.
A Hermann Ottó Iskola diákjai gyakorlati munka keretében a jövőben
karbantartják a temető oldalát: terülő
növényeket fognak ültetni az ősz folyamán.
A Faluházban a közeljövőben székés lámpacserére, valamint fűtéskorszerűsítésre kerül sor.
Viszked Tamás önkormányzati képviselőnk és a toronyi Borsos Zsuzsanna június 24-én kötöttek házasságot a
toronyi művelődési házban, ill. a séi
templomban. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!
Bálint Gertrúd önkormányzati képviselő kislánynak adott életet. Izabella
július 10-én született. Gratulálunk a
családnak és kívánunk hosszú, boldog
életet!
Takács Tibor festőművész a közeljövőben az önkormányzati hivatal tűzfalára községünk történetének néhány
fontos momentumát fogja felfesteni.
Az újkőkor, a középkor, a templom,
valamint a rendszerváltás hajnalán elfogadott séi címer jelennek meg majd
a fehér falon.
Sörös István
polgármester
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Történések
Könyvajánló

Elkészült a temetői gyalogút

Kivételes szépségű és egyedülállóan
tartalmas művészeti album jelent meg A
Kárpát-medence ősi kincsei (A kőkortól a
honfoglalásig) címmel a Magyar Nemzeti
Múzeum és a Kossuth Kiadó közös kiadásában. A könyv a Kárpát-medence régészeti gyűjteményeiben fellelhető kincsek
legjavát tárja elénk. A közel 2000, szemet
gyönyörködtető felvételnek köszönhetően
a hangsúly elsősorban a látványra helyeződik. A kötetben megcsodálható régészeti kincsek jelentős részét kifejezetten
az album számára fotózta a szerző, Vágó
Ádám fotóművész. A kötetben számos séi
lelet is megcsodálható, köztük a híres Séi
Vénusz és más idolok is.

Nem hátráltatta esős időjárás a temetői
gyalogút építési munkálatait, így március
végére el is készült a régen várt út. A bejárattól a nagykereszt felé, illetve még két
irányba ágazik el. A szegélykövezés után
vöröskavics, majd antigorit réteg került
alulra kellően megtömörítve. Fehér kavics
képezi a felső réteget.
A nagykereszt alatti betonréteget térkőre cseréltük ki. A kitermelt földdel a temető északi oldalán lévő meredek partoldalt
töltöttük fel a kerítés mellett, hogy később
könnyebben lehessen majd ott a füvet
nyírni.
A ravatalozó előtti téren szintén térköves helyet készítettünk a hulladéktároló
számára. A kukát a temetőlátogatók az út
másik oldalán találhatják meg. Csak pár
lépéssel kell arrébb menni, de a tároló így
nem zavarja meg a temetések rendjét.

Séi Sínap 2.1
Tavalyi alkalommal kezdtünk bele és
mivel jól sikerült, idén folytattuk és ismét meghirdettük a falu sínapját! Közel
70 fővel indultunk el a Sankt Jakob im
Walde síterepre, köztük 22 tanulni vágyó
gyermekkel! Az oktatást – ahogy tavaly
is – Havasi Attila, Szombathely Megyei
Jogú Város diáksport koordinátora vezette. Gyönyörű napsütéses időben volt
részünk! Síeléshez, szánkózáshoz, túrázáshoz alkalmas idő! Mind mi felnőttek,
mind a gyerekek nagyon jól éreztük magunkat. A sínapot Horváth László és Pezenhófer György szervezte.

Mezőgazdasági utak karbantartása
Április elején a faluból kivezető mezőgazdasági utak karbantartására került sor.
A kátyúk eltűntetéséhez szükséges antigoritot Rohoncról hozattuk még az ősszel.
A munkálatokat egy helyi mezőgazdasági
vállalkozó végezte el felajánlásból. Köszönjük Fichtacher Károlynak az útjavítást!
Új vadgesztenyefa áll a falu határában
Mint ismeretes, a tavaly július 12-i vihar
számos fát is megrongált településünkön,
köztük a falu határában álló idős vadgesztenyefát is. A fát az önkormányzat egy
okleveles erdőmérnökkel megvizsgáltatta.
A szakértői vélemény szerint a fa balesetveszélyessé vált, így azt január 12-án az
önkormányzat kivágatta. Az új vadgesztenyefát Sopronhorpácsról hozattuk. Az ültetőgödör készítésének munkálatait, valamint
a fa szakszerű beültetését Csukás Péter irányította. Köszönjük az elvégzett munkát
és a fa gondozásához kapott jó tanácsokat!

A vadgesztenyével egyidőben került sor
egy sophora japonica fa ültetésére is a Hétvezér utcában. A fát nevezik japánakácnak
is, Európában és Észak-Amerikában is
gyakori díszfa. A 10-20 m magasságot is
elérő, különleges lombozatot építő fa falunk új látványossága lehet idővel a nyugati faluvégen. Az új jövevények öntözését a
szomszédságban élők (Kövér Károlyék és
Konti Zoltán) vállalták.
Itt volt számukra hely…
A Séi Telegráf 1997/4. számában olvasható egy írás a fenti címmel Viszkedné
Gyürüs Mária tollából. A 20 évvel ezelőtti
cikkből idézünk:
„A háború végéhez közeledtük. Falunkból három fiatal – szinte még gyerek – német katona menekült, hogy hazatérhessen
szülőföldjére. A séiek civil ruhát adtak
volna rájuk, de ezt nem fogadták el. Aztán megérkeztek hozzánk is az oroszok
az erdő irányából. A németeket gyilkos
golyók találták el, a háború befejezésének
utolsó óráiban érte őket a halál. Séi férfiak
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temették el őket sietve a temetővel szembeni domboldalban.
A katonák a temetőn kívül nyugszanak,
idegen földben, ismeretlenül. Valószínűleg eltűntnek nyilvánították őket Németországban. Az adataikat tartalmazó fémlapocskákat is a séi föld rejti magában.”
A sírt eddig egy kis beton kereszt jelezte, de az emlékezők között megoszlottak
a vélemények, hol is lettek a katonák igazából eltemetve. Pár évvel ezelőtt a német
hadisírgondozók segítségével próbáltuk
megkeresni őket, de nem akadtunk a nyomukra a vastag töltés rétegben. Úgy tűnik,
ők itt találtak végső nyugalomra. 72 évvel
a történtek után a korábban jelzett jelképes
sírtól távolabb – a sokak szerint legvalószínűbb helyen – sírkövet állíttattunk. A sírkövet Tóth Dezső és családja ajánlotta fel.
A kis sírra márványlapon ez a felirat került:
“Ismeretlen német katonák 1945”. A márványlapot és a betűk vésését szintén magántámogató finanszírozta. A sírköves mester
költségeit az önkormányzat vállalta magára.
Folytatódtak az ároktisztítási
munkálatok
A déli lakótelep újabb szakaszán tisztítottuk meg az árkokat a lerakódott iszaprétegtől. Az erdőből előbukkanó árok
valóságos patakká duzzad, amikor a falu

legmagasabb részéről leszállítja esőzéseket követően a sárral, falevelekkel kevert
vizet. A hordalék hamar lerakódik, torlaszokat képez, még egy átereszt is elsodort
a víz nagy ereje. Miután kitisztítattuk az
árkot, újra előbukkantak a 90-es évek közepén lerakott lapkövek. Hat teherautónyi
földet szállíttattunk el.
A Mátyás király utca végénél is ároktisztítási munkálatok váltak szükségessé,
akárcsak az Ady utca elején. A földet a
temetőnél helyeztük el, majd ott is tereprendezést folytattunk.
Két sikeres pályázat egyszerre!
Sé Község Önkormányzata örömmel
tájékoztatja a falu lakóit, hogy kettő támogatási kérelmét is támogatásra érdemesnek ítélték meg.
Bucsu községgel közösen – konzorciumi formában – adtuk be pályázatunkat a
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívásra (TOP-2-1-315-VS1-2016-00005). Az elnyert támogatás összege összesen 60 M Ft, melyből
Sé 32 M Ft-ot nyert. A támogatásból a
Szabadság utca déli oldalának csapadékvíz-elvezetését oldjuk meg a közeljövőben.
A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. felhívásra benyújtott, TOP-3.1.1-

15-VS1-2016-00006 azonosítószámmal
nyilvántartott támogatási kérelmünket
szintén támogatták. A pályázati pénzből
(100 %-os támogatás) Sé község belterületén kerékpárutat tudunk építeni a jövő év
végéig. Az elnyert támogatás összege 153
M Ft. Sé belterületén a Szabadság utcában mindkét irányban kerékpársáv készül.
A meglévő járda mellett lesz kialakítva az
aszfaltos út, ahol kell, oszlopokat kell áthelyezni, 2 kerékpáros híd is készül.
Szombathely is megépíti saját területén
a hiányzó kerékpárút szakaszt, így a biciklisek Toronytól tekerhetnek Szombathelyig az új utakon.
Újabb támogatott pályázat
A Miniszterelnökség, mint támogató
a “Sé Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00774 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta,
és támogatásra alkalmasnak minősítette.
Sé Község Önkormányzata kedvezményezettként 7 000 000 Ft, azaz hétmillió
Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatás intenzitása: 100%. A közös hivatal számítógépes,
informatikai rendszere megújul, alkalmas
lesz a kormányzat által kiépítendő ASP
rendszerhez való kapcsolódáshoz.

Barangolás az Őrségben

Aranykör Klub idei kirándulási célpontjának az Őrséget választottuk és Pünkösd
hétfőjén indultunk el autóbusszal. Először
a Vadása tónál tartottunk rövid pihenőt.
Innen tovább utaztunk Őrimagyarósdra. A
község gazdag történelmi múlttal rendelkezik, a lakói a községet az Őrség kapujának
tekintik. Itt megnéztük a szépen ápolt földvár emlékhelyét, a Malomgát tanösvényt.
Tovább utazva a következő látnivalókat
Nagyrákoson találtuk. A falu polgármester
asszonya hangulatos előadásban mutatta
be az egykori kovácsműhelyt és a kovácsmester nemrég eredeti formában felújított
lakóházát. Ezúttal is köszönjük a szíves tájékoztatást. Majd a falut érintő őrségi vasút
megállóhelyét és az innen jól megtekinthető
völgyhidat és a Zsuzsanna alagutat néztük
meg. A híd érdekessége, hogy 33 pilléren
álló 1400 méteres híd a folyóvölgyet íveli
át, megőrizve az alatta lévő természetes környezetet, az alagút hossza 375 méter.
Veleméren az Árpád-kori templomot
néztük meg. Az idegenvezető részletes
tájékoztatás adott a templom történeté-

ről, korábbi viszontagságos állapotáról
és ennek ellenére megmaradt csodálatos
freskókról. Érdekesség, hogy a beszűrődő fény mindig az aktuális bibliai eseményeket ábrázoló freskót világítja meg, pl.
karácsonykor a Betlehemi csillag, január
6-án a három király képét, csak a pokol
marad mindig sötétben.
Magyarszombatfán fazekas házat néztük meg és az edények készítéséről, a fazekas mesterségről kaptunk tájékoztatást.

Szalafőn meglátogattunk a Ferencz-portát, a gazdaságban lehetett vásárolni házilag készített sajtot, vajat, de szép kézműves gyertyákat is árultak.
A nap befejezéseként Bajánsenyén a
Határcsárdában vacsoráztunk, majd egy
körmendi fagylaltozót útba ejtve, kellemesen elfáradva érkeztünk haza.
Írta és fényképezte:
Csalló Ferenc
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Középpontban a családok az
ÖrökSÉgünk Alapítvány tevékenységében

Az igazi ünnepvárás hangulatát az adja
meg, ha a családok közösen hangolódhatnak
rá a jeles napokra. Így történt ez április 8-án
is, amikor a gőzölgő kakaó és a finom kalács
illata lengte be a faluházat, ahol apró és nagyobbacska gyerekek, szülők, nagyszülők
együtt szorgoskodtak. A húsvétváró kézműves foglalkozáson a kartonból kivágott
nyuszifejek mögül kedves gyermekszemek
kukucskáltak elő. A papírból készülő csirke
szárnyai nagyon személyesek voltak, hiszen
azok a gyerekek saját kivágott kézlenyomatait ábrázolták. Sokszínű virágok készültek
szívóka szárral. A tojásfestés hagyományos módjával ismerkedhettek az anyukák.
A berzselés olyan módszer, amikor növények leveleit, virágszirmokat teszünk a tojásra, leszorítva azokat harisnyadarabbal,
a hagymahéjas lében való megfestés után
szebbnél szebb mintákban gyönyörködhettünk. A hazavitt kisebb ajándékok az otthonokat is szépítették, miközben egy hangulatú délutánon együtt kézműveskedhetett
a család. Egy héttel később a húsvét hétfői
tojáskereső délután Horváth László önkormányzati képviselő ötlete és kivitelezése

volt, melybe örömmel kapcsolódtunk be
húsvéti TOTÓ-val.
Nyolcadik alkalommal szerveztük meg
a Pünkösdi királyné-járást. Erre a szép hagyományra örömmel készültek a kisebb és
nagyobb lányok, miközben egymást és a
falu lakóit is megismerték. Nagy élmény
volt látni az óvodáskorú kis királynék szívből jövő énekét és részesülni abban a jókívánságban és áldásban, melyet a lányok
köszöntője sugallt. Örök élmény marad számukra az a szeretet, ahogy egyes családok
palacsintával, vagy üdítővel kínálták őket
és örömmel tárták szélesre a kapujukat és a
szívüket. Sajnos indulás előtt derült ki, hogy
öt kislány lebetegedett, megsérült, vagy más
módon volt akadályoztatva, ezért egy csoporttal kevesebbet tudtunk indítani, így néhány utcába nem jutottak el. Több mint két
órás gyaloglás után is lelkesen tértek vissza
a csoportok a Faluházba, ahol a Balikó Cukrászat tortája tűzijátékkal és finom sütemények, gyümölcslevek várták őket. Itt kapták
meg a lányok a Gejzír Söröző kuponjait is,
melyekért ingyen fagyizásra jogosultak. Izgatottan bontották ki a csoportok a kapott

édességeket, ajándékokat. Az adományokat
a kísérők a lányok között egyenlően osztották szét, de ennél is fontosabb volt az együtt
átélt élmény és a falu lakóinak szeretete.
Tudjuk, hogy a többnapos ünnepeken sok
család utazik el a rokonokkal való együttlét
céljából és sokan kirándulásra használják a
szép időt, így több helyen zárt ajtókat találtak a pünkösdölők, ez azonban kicsit elkeserítette őket. Jövőre újra szeretnék elvinni a
pünkösd üzenetét minél több családba.
Ezekből a rendezvényekből nyert tapasztalatok ösztönözték az alapítvány kuratóriumát arra, hogy több civil szervezettel együtt
részt vegyen egy pályázaton, amelynek témája „Védőháló a családokért”. Az elnyert
pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a
szeptemberi búcsú és falunap előtti pénteken egy nagyszabású parkerdei túrát szervezzünk ügyességi feladatokkal és vendéglátással a családoknak. Adventi kínálatunkat
pedig december 9-én egy karácsonyváró
családi kézműves foglalkozással fogjuk kiegészíteni.
ÖrökSÉgünk Alapítvány

6

2017. JÚLIUS

2016. évi közhasznúsági beszámoló
ÖrökSÉgünk Alapítvány

Számviteli beszámoló
Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2016.
évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelően összeállította egyszerűsített
éves beszámolóját, ami az alapítványnál
megtekinthető.
A.) Az alapítvány 2016. évi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban (1. táblázat):
Az alapítvány 2016. évi bevételei ös�szességében az előző évhez viszonyítva
45,35 %-kal nőttek.
A személyi jövedelemadó 1 %-ából felajánlott összeg 14 e Ft-tal, a kamat bevétel
pedig 7 e Ft-tal csökkent, az adományok
összege pedig 43 e Ft-tal nőtt.
2016. évben Sé Község Önkormányzatától kaptunk 100 e Ft támogatást, amit
ezúton is köszönünk.
B.) Az alapítvány 2016. évi kiadásainak
alakulása ezer Ft-ban (2. táblázat):
Kiadásaink összességében közel 30
%-kal csökkentek.
Költségvetési támogatás
felhasználása
A Személyi jövedelemadó 1 %-ából
2016. évben az alapítvány 78.271,Ft, Sé Község Önkormányzatától pedig 100.000,- Ft támogatást kapott. A
178.271,- Ft-ot Sé belterületi 64/2 hely-

rajzi számú, 748 m2 területű ingatlan ¼
arányban történt megvásárlásához használtuk fel.
Vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás
Az alapítvány induló vagyona – pénzeszköze – 1.893 e Ft volt. 2016. évi összes
bevétel 391 e Ft,
a 2016. évi összes kiadás pedig 79 e Ft.
2016. évben Sében, a Szabadság utcában, a templom melletti területet Sé
Község Önkormányzatával közösen vásároltuk meg. Az alapítvány 1.050 e Ft ös�szegért, ¼ tulajdoni részt szerzett.
A fentiek alapján az alapítvány 2016.
december 31-i záró vagyona: 2.205 e Ft,
melyből pénzeszközök: 1.155 e Ft, befektetett eszközök: 1.050 e Ft.
Cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk 2016. évben cél szerinti
juttatást nem nyújtott.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Az alapítvány kuratóriumának tagjai
munkájukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik, juttatásban nem részesülnek.

Közhasznúsági tevékenységről tartalmi
beszámoló
Az alapítvány célja: A városkörnyék legrégibb és dinamikusan fejlődő településén,
Sében az elődeink által létrehozott, meglévő
örökségünk ápolása, a hagyományok megőrzése, hagyományteremtés. A falu lakókörnyezetének szépítése, szépségének megóvása.
2016-ban Húsvét előtt egy héttel, március 19-én szerveztük meg a hagyományos Húsvétváró kézműves foglalkozást,
mely kedvelt programunk a kisgyermekes
családok körében.
A Sport-, és Egészségnap sikeréhez május 7-én sporttal kapcsolatos TOTÓ készítésével és értékes díjakkal (sporteszközök)
járultunk hozzá és gyógyteákat kínáltunk.
Dr. Csider Sándor Álomút című könyvének bemutatóját május 12-én a kuratórium elnöke vezette le.
A Pünkösdi királyné-járást május 16án, pünkösdhétfőn szerveztük meg. A
helyi értékként nyilvántartott hagyomány
más települések számára irigylésre méltó.
Nagy örömmel járták a falut az ünneplőbe öltözött kisebb és nagyobb lányok, sok
helyen nagy szeretettel fogadták őket.
Május 21-én a Sey család találkozóján
vettünk részt, a családtagok 105 e Ft adományt adtak az alapítványnak, amelyet
köztéri szoborra gyűjtünk.
A Hősök Napján az alapítvány a templomnál lévő emlékműnél virággal rótta le
kegyeletét.
Az év során tavasszal muskátlikkal, ős�szel árvácskákkal virágosítottuk a Szünöse-patak hídját.
Szeptember 10-én a Séi Búcsú és Falunap rendezvényen falutörténeti TOTÓ-val
és értékes díjakkal működtünk közre.
Hagyományos évzáró rendezvényünk
a tizennyolcadik adventi koncert volt november 27-én, melyet sikerrel rendeztünk
meg. Közreműködött a Szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnázium Kórusa
és versmondók. Az adventi hangulatot ez
évben is a templomkertben felállított Betlehem, a szeretetvendégség és a fő utca
ünnepi kivilágítása emelte.
Ezúton mondunk köszönetet valamen�nyi támogatónknak és önkéntesünknek,
akik 2016. évben segítették terveink
megvalósítását.
ÖrökSÉgünk Alapítvány
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Séi Baráti Társaság
Az idei tavasz sem múlt el oszkói kirándulás nélkül. Az apropót Orbán, az utolsó
fagyosszent adta.
A szőlőhegyen idén is megrendezte a
Hegypásztor Kör az Orbán napi hegyi vigasságot. A rendezvény szombaton volt,
de a mi csapatunk már péntek este, a nulladik napon ott volt. Gyönyörű időnk volt,
gyönyörű naplementével. A szállásunkat
elfoglaltuk, sátrunkat még világosban felállítottuk, közben a séfünk már a vacsorát készítette. Mit mondott az öreg Kis?
„Ne csak együnk, igyunk is!” Ittunk is.
A zsúppos pincék tövében a hangulat is
egyre fokozódott. Hanzi barátunk a ráhangolódás után elővette tangóharmonikáját.
Közben megérkezett kiváló zenészbarátunk, „Süti” Tibi is. Véletlenül nála is
volt egy tangóharmonika. Igazi örömzenélés alakult ki. Közben ettünk, ittunk,
ettünk, ittunk, ittunk… Mindenki választott magának csillagot és megpróbáltuk
a csillagokat leénekelni az égről. Még a
Göncölszekér is fényesebben ragyogott.
Közben belekúsztunk a másnapba, a fe-

lelősen gondolkodó társunk a duhajokat
már éjjel egykor ágyba parancsolta, pedig
egykor hajnal ötig voltunk.
Tehát aznap lett, másnaposan. A kemencénket fel kellett fűteni, a bogrács is
a helyén volt, készültünk a főzőversenyre.
Persze reggel még ettünk, utána ittunk…
A menü, amivel neveztünk: „szarvaspörkölt dödöllével”. Igazán nagyon finom
lett, mindenki dicsérte a szakácsunkat, aki
csak kóstolta az ételt. Terike is leadta a
borkorcsolyáit, én fehér borral neveztem
a borversenyen. A zsűrik díjazták a munkánkat, nem hoztunk szégyent Sére, a mi
falunkra.
A díjkiosztás után már lazítottunk, nem
siettünk sehová, mert a szombati éjszakát
is a hegyen töltöttük. Persze ez az éjszaka
sem múlhatott el zene nélkül, régi kedves
ismerőseink, a Rózsabors együttes tagjai
is az asztalunkhoz ültek, így a tangóharmonika mellé már volt gitárunk is. Azt
hittem, hogy ez az éjszaka sohase múlhat le, de Csoki jött a sötétségből, hogy
már megint éjjel egy óra, le kell feküdni.

Töltött leveles pogácsa kosárkák
– most hagymás baconos és pirított
gombás – sok-sok sajttal

megdinszteltem, majd lehúztam a tűzről.
Amikor meghűlt, elkevertem a sajttal.
A pirított gombás töltelékhez: 15
dkg barna csiperke apróra vágva, 1/2 fej
új főzőhagyma, 2 dkg vaj, 1/2 teáskanál
morzsolt kakukkfű, 3 dkg reszelt Gouda
sajt.
A felforrósított vajba belemorzsoltam a
kakukkfüvet, majd megdinszteltem benne a hagymát. Hozzáadtam a gombát és
megpirítottam. Elfőztem a levet, melyet
eresztett, sóztam, borsoztam, és lehúztam a tűzről. Amikor meghűlt, elkevertem a sajttal. Összeállítottam a tésztát
a leveles pogácsa alapreceptem szerint,
és háromszor meghajtogattam. Most 40
percig kelesztettem dagasztás után, és
20 percenként hajtogattam meg. Minden
hajtogatásnál vékonyra, 1 cm magasra
nyújtottam ki.
Az utolsó kelesztés után is 1 cm magasra nyújtottam ki és 6 cm átmérőjű pogácsa szaggatóval 24 korongot szaggattam
ki. A leeső tésztát óvatosan összegyúrtam, ezt is felhasználtam a 24 korong

A hajnal úgy jött, ahogy szokott, csak a
napelemek merültek le, így a szállásunkon
nem volt sem víz, sem villany. Az angol
WC-t hanyagoltuk, más ősi módszereket
elevenítettünk fel. Összeszedtük magunkat, szépek lettük, mert aki szép, az reggel
is szép. Udvardi Józsi barátunk a vasárnapi villásreggelit elkészítette, persze előtte
ittunk, majd utána is. Ezután sátorbontás,
pakolás és hazafelé vettük az irányt.
Egy szép hétvégét töltöttünk ismét
együtt, ezen élményünket osztottam meg
most a falumbeliekkel.

Horváth Lászlóné Terike nyertes
borkorcsolya receptje

Hozzávalók 12 kosárkához és 9 pogácsához:
az alaptésztához: 30 kg átszitált finomliszt, 2 dkg friss élesztő, 1 dl langyos
tej, 1,5 dl tejföl, 1 tojássárgája, 6 dkg
olvasztott, de nem meleg vaj, 1 teáskanál porcukor, 1 teáskanál finomszemcsés
tengeri só a hajtogatáshoz, 4 dkg olvasztott vaj, 15 dkg enyhén füstölt sajt finomra reszelve.
A kenéshez és a szóráshoz: 1 tojásfehérje,15 dkg Gouda vagy más jól olvadó
sajt (Ementáli Edami stb.) finomra reszelve.
A hagymás baconös töltelékhez: 10
dkg bacon, 1/2 fej új főzőhagyma, 2 dkg
vaj, 3 dkg reszelt Gouda sajt.
A felforrósított vajban enyhén megpirítottam a bacont, csak annyira, hogy
részben kiengedje a zsírját, de ne piruljon túl. Hozzáadtam a hagymát és együtt

Konti Zoltán
Fotó: SBT

kiszúrásához. 12 korongot kiszúrtam a
közepén 4 cm átmérőjű pogácsa szaggatóval. A maradék tésztát is ezzel a szaggatóval szúrtam ki.
Sütőpapírral bélelt tepsire elrendeztem
a 12 korongot, amelyiket nem szúrtam
ki. Megkentem felvert tojásfehérjével
és ráillesztettem a 12 kiszúrt korongot.
A kosár széleit is megkentem tojásfehérjével.
Egy másik, sütőpapírral bélelt tepsire
rendeztem 9 kicsi korongot, megkentem
tojásfehérjével és a másik 9 kis korongot
a tetejére illesztettem – ráültettem – és
megszórtam reszelt sajttal. 6 kosárkát a
baconös, 6 kosárkát a gombás töltelékkel megtöltöttem és megszórtam reszelt
sajttal.
Csak addig kelesztettem, amíg mind a
két tepsi finomsággal elkészültem, plusz
amíg a sütőt 200 C fokra felmelegítettem. 200 C fokra előmelegített sütőben
a kosárkákat 18 percig, a pogácsákat 15
percig sütöttem középső bordamagasságon.
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A bölcsek köve
Biztosan sokan hallották már a „bölcsek
köve” kifejezést, de nem biztos, hogy a
jelentését is mindenki ismeri. Akik olvasták a Harry Potter könyveket, vagy látták
a filmet, azok tudják, miről írok, de talán
az nem annyira köztudott, hogy a kő ötlete
nem J.K. Rowling fejéből pattant ki, hanem már a középkor óta keresik az emberek. Sőt, az utána való kutatáson alapszik
a mai kémiai tudásunk.
Az embert mindig is vonzotta az arany, és
már az ókorban is próbálkoztak „aranycsinálással”. A mesterség Egyiptomból terjedt el előbb a
görögök, majd az arabok felé, és Egyiptom régi
neve után nevezték el alkímiának.
A legelső kémiai leírások egy Geber
nevezetű, arab tudóstól származnak, aki
úgy hitte, létezik egy olyan anyag, amely
minden betegséget meggyógyít. Később
az alkimisták úgy gondolták, hogy ezzel a
csodálatos anyaggal az értéktelen fémeket
arannyá tudják változtatni. Ezt a misztikus
anyagot nevezték el a „bölcsek kövének”.
Az idők folyamán további tulajdonságokkal is felruházták: azt mondták rá, hogy a
terméketlen fákat termékennyé teszi, az
emberi életet tetszés szerint meghosszabbítja, tulajdonosának pedig örök ifjúságot
és mérhetetlen gazdagságot biztosít.
A „bölcsek kövének” kutatása azonban
egész vagyonokat és számos emberéletet
követelt. Bár az alkimisták között sok
okos és jó szándékú ember volt, akiknek a
munkája megvetette a mai kémia alapjait,
jóval több volt közöttük a kuruzsló, minden hájjal megkent szélhámos. Ők az örök

ifjúság és a későbbi gazdagság ígéretével
számtalan embert tettek nincstelenné, és a
kísérleteik gyakran emberi életeket is követeltek.
Ma is vannak alkimisták!
Az interneten barangolva számos hamis
ígérettel kecsegtető csodaszerre bukkanhatunk. Igaz, ezeket manapság már nem
bölcsek kövének nevezik, de a hirdetések
szerint ugyanúgy minden bajra gyógyírt
jelentenek… éppen csak aranyat nem tudnak csinálni. Persze van, aki aranyat is
csinál magának belőlük, csak nem a szó
eredeti értelmében.
A csodaszereket reklámozó netes oldalak két csoportra oszthatóak:
Az egyik csoportban a háztartásban
is megtalálható, vagy bárhol könnyedén
beszerezhető anyagokról állítják, hogy
milyen sokoldalúan használhatjuk őket
egészségünk megőrzésére, vagy milyen
gyorsan és olcsón gyógyulhatunk ki velük
a legkülönfélébb betegségekből. Ezeket
azért tartom veszélyesnek, mert értékes
időt vesztegetnek el az emberek, miközben kísérletezgetnek a „tuti tippekkel”.
A másik csoportba osztható oldalak az
„aranycsinálók”. Ezek olyan termékeket
reklámoznak, amelyek csak náluk, csak
most rendkívül kedvező áron kaphatóak
(na meg, ha azonnal rendelünk tőlük, akkor ráadásul kapunk még valamit ingyen.)
A számla végösszege azonban ritkán áll
meg a tízezres nagyságrend alatt: így lesz

az egyébként filléres anyagból arany.
Akik olvasták az előző cikkeimet, tudhatják, hogy alapjában véve nem vagyok
az alternatív gyógyászat ellensége, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a gyógyulás
első lépcsőfoka a megfelelő diagnózis. Ha
nem tudjuk, mi a baj, akkor fellépni sem
tudunk megfelelően a probléma ellen.
Napjainkban az orvostudomány már
nagyon fejlett, az azonban tévedés, hogy
mindent tudunk és mindent meg lehet
gyógyítani.
Az emberi szervezetet számtalan bonyolult folyamat működteti, amelyek hatással vannak egymásra. Bárhol is avatkozunk bele ezekbe a folyamatokba, azok
a szervezet egészére is hatással lesznek.
Ezért is van a gyógyszereknek mellékhatása: mert ami a szervezet egyik részén
javít, az a másikon ronthat.
Nincs két teljesen egyforma ember, ezt
bizonyítják a ma már elkészíthető géntérképek is. Az a gyógyszer, ami az egyiknek
tökéletes gyógyulást hoz, minimális mellékhatásokkal, a másiknál olyan problémákat okozhat, hogy még a gyógyulás ígérete
sem tudja rábírni a beteget a beszedésére.

lás, a nők akár évente teherbe eshettek, és
ezáltal egyre nőtt az esélyük hogy az életadásba halnak bele.
Amikor megkérdeztem egy elégedetlenkedőtől, hogy szerinte meddig éltek
régen az emberek, azt mondta, “sokáig”,
mire a beszélgetőtársa megjegyezte, hogy
szerinte csak úgy néztek ki, mintha idősek
lettek volna…
Napjainkban Magyarországon a születéskor várható élettartam a nők esetében
78,7 év, a férfiaknál pedig 71,6 év. Ez
persze nem az átlagéletkor, hiszen vannak, akik fájdalmasan korán mennek el,
de egyre többen érnek el 100 évet is megközelítő életkort.
Ezt a hatalmas ugrást kb. 10 gyógy-

szercsoportnak köszönhetjük, amelyek
alapjaiban változtatták meg az emberiség
életkilátásait. Közülük az antibiotikumok,
és a vakcinák csoportját tartom a legjelentősebbnek.
Az antibiotikumok közül a penicillin
volt az első, ami hatalmas ugrást hozott az
emberiség számára, hiszen szó szerint életeket mentett. Alexander Fleming (aki a
legendák szerint egy véletlennek köszönhetően fedezte fel a penicillint 1928-ban)
és társai 1945-ben kaptak Nobel-díjat “a
penicillin felfedezéséért, és különböző betegségek esetében tapasztalható gyógyhatásának felismeréséért”.
A penicillin felfedezése óta több generációnyi antibiotikum látott napvilágot.

Jakabné Varga Cecília

Megtalálhatjuk-e a „bölcsek kövét”?

Mit adtak nekünk a gyógyszerek?
A gyógyszertárban a tára mögött állva,
gyakran halljuk a felháborodott kérdést:
“miért kerül ilyen sokba a gyógyszer?”
Sokszor elhangzik az is, hogy csak a
gyógyszergyárak lobbija miatt írnak ilyen
sok receptet az orvosok, és igazából senki
nem beteg, csak a mellékhatások betegítik
meg őket.
Arról viszont elfeledkeznek az összeesküvés elméleteket gyártók, hogy még a
XX. század elején is mindössze 31 év volt
az átlagéletkor. Minden harmadik gyerek
meghalt a 10. születésnapja előtt, és minden 100 szülésből 15 az anya halálával
végződött. Mivel nem volt fogamzásgát-
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A táblázat az amerikai esetszámokat mutatja (Forrás: Wikipédia)
Habár a tapasztalatok vegyesek voltak,
ezek a gyógyszerek valóban gyógyítanak.
Korábban a legtöbb ember nem élt túl egy
tüdőgyulladást, de akár egy egyszerű sérülésbe is bele lehetett halni. A II. világháború kimenetelét is nagyban befolyásolta, hogy a szövetséges angol és amerikai
csapatoknak elegendő penicillin állt rendelkezésére a harci sérültek kezeléséhez.
Ezzel nem csak a katonák életét lehetett
megmenteni, de az ilyenkor gyakori amputációk nagy részét is el lehetett kerülni.
Kevésbé ismert tény, hogy több mint
130 évvel a penicillin felfedezése előtt fejlesztette ki Edward Jenner az első védőoltást a himlő ellen. A védőoltás bevezetése előtt becslések szerint 300-500 millió
ember halálát okozta a himlő.
A
védőoltások az emberiség leghatékonyabb

fegyverévé váltak a fertőző betegségek
megfékezésében. Számos, főleg víruseredetű betegség (pl. influenza, kanyaró,
mumpsz, rubeola, gyermekbénulás stb.)
ellen alkalmaznak védőoltást világszerte.
Az oltást ellenzőknek nem árt szem
előtt tartani, hogy pl. az ártalmatlannak
tartott bárányhimlő miatt az USA-ban
évente több mint 10 000 embert kellett
kórházban kezelni, s közülük általában
100-150-en meghaltak.
Magyarországon 1931 és 1941 között
még csak a diphteria (torokgyík) ellen
oltották a gyermekek egy részét. Védőoltások nélkül évente 57 097-en betegedtek
meg és 2 512-en haltak meg olyan betegségekben, amelyeket ma védőoltással meg
lehet előzni: diphtheria Magyarországon
1931 és 1941 között még csak a diphte-

ria (torokgyík) ellen oltották a gyermekek részét. Védőoltások nélkül évente 57
097-en betegedtek meg és 2 512-en haltak meg olyan betegségekben, amelyeket
ma védőoltással meg lehet előzni: diphtheria (torokgyík), pertussis (szamárköhögés), morbilli (kanyaró), poliomyelitis
(gyermekbénulás), meningitis (járványos
agyhártyagyulladás), hastífusz. 1996 és
2005 között csak 571 megbetegedés és
63 haláleset történt, (járványos agyhártyagyulladás miatt). (torokgyík), pertussis
(szamárköhögés), morbilli (kanyaró), poliomyelitis (gyermekbénulás), meningitis
(járványos agyhártyagyulladás), hastífusz.
1996 és 2005 között csak 571 megbetegedés és 63 haláleset történt, járványos agyhártyagyulladás miatt).
Az alábbi két táblázat a magyarországi
fertőző betegségek alakulását mutatja
(Forrás: Wikipédia)
Folytatás következik….
Jakabné Varga Cecília
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A Faluház hírei
A mozgás kedvelőinek jó hír, hogy a nyár
folyamán is többféle edzésen lehet részt
venni.

csütörtök: 19.00-20.00
Érdeklődés: Szigethy Móni,
30/247-4209

Mátyus Magdolna:
nalini női jóga

Várhatóan az ősz folyamán induló lehetőségek:

A női jóga karcsúsít, erősíti a hasfalat,
a csípőízületet, hozzájárul a hormonális
egyensúly megteremtéséhez. Mód van a
helyes légzés elsajátítására, elsajátíthatók a
stresszoldás módszereit.
Időpont: szerda 9.00-10.30
Érdeklődni: Mátyus Magdolna,
06 20/401-5175

Alakformáló torna

Nők tornája Paulával
A lelkes testnevelő tanárnő a Faluház indulása óta várja a mozogni vágyókat. Az
ingyenes reggeli tornán egészségmegőrző
mozgást végeznek, melyen a kézisúlyzók, a
fitt labdák is előkerülnek.
Időpont: csütörtök 9.00-10.00
Érdeklődni: a helyszínen
Dr. Sándorné Kovács Lia:
Gerinctorna
Gyógytornász által vezérelt, tetőtől-talpig
izmokat lazító, ízületeket nyújtó talajtorna.
A gyakorlatok átmozgatják a gerincet, csigolyákat, váll- és nyakízületeket, javítják a
rossz testtartást. Jó hatással van a gerincízületi panaszok kezelésére, megelőzésére.
Időpont: szerda 19.30-20.30
Érdeklődni: Varga Józsefné Kati,
94/465-278 vagy 20/598-0620
Pilates
Az órákon a gerinc tökéletes és kíméletes edzése történik. Mindenkinek ajánlható,
akinek gerincproblémája, derék-, hátfájása
van. Az órán az egész test átmozgatása, erősítő és nyújtó gyakorlatokkal váltva történik.
Időpont: csütörtök: 18.00-19.00
Érdeklődés: Dugonics Katalin, 06 30/4472422
Aerobik
Változatos jellegű, zenés, zsírégető edzés.
A foglalkozások alatt dolgoznak súlyzóval,
kis- és nagy labdával, step-lépcsővel, theraband szalaggal. Korra, nemre való tekintet
nélkül bárki kipróbálhatja!
Időpont: hétfő: 19.00-20.00,

A torna célja alakformálás combra, hasra, farizomra, lábra különböző eszközökkel
(pl.: fitball labda, kézi súlyzó, gumilabda).
Érdeklődés: Mitre Dóra, 30/181-1900

Molnár László séi lakos felajánlása folytán század eleji képeslapokkal bővült az
állomány. A lapok a Nagy-Magyarország
híres városainak gyönyörű épületeit, parkjait, hangulatát idézik fel. A gyűjtemény
megtekinthető a Könyvtárban, de számos
képeslapból vannak elvihető példányok is.
Az adományt ezúttal is köszönjük!
Érdemes tehát felkeresni a könyvtárat,
könyvek, folyóiratok várnak kicsiket és nagyokat.
Nyitvatartási idő: kedd: 9-12 óra;
csütörtök: 16-19 óra

Karate edzések és női önvédelem

Könyvek a buszváróban!

A karate az a mozgáskultúra, mely bármely életkorban elkezdhető. Fejleszti a
testtudat kialakítását, az egyensúlyt, a ritmusérzéket, az emlékezetet, a koncentrációs
készséget.
Érdeklődés: Varjú Gyula,
06 70/316-1903

Az ország számos pontján népszerűek a
nyilvános, utcai könyvlerakatok. Április hónapban már próbálkoztunk a telefonfülkét
hasznosítani e célra. Talán kényelmesebb
megoldás lesz a buszváróban kialakított
könyves kuckó.
A könyvek közül bárki szabadon választhat, vihet! A szervezők remélik, hogy az
olvasást népszerűsítő akcióban a könyvek
gazdára találnak.

Sikeresek voltak az ifjabb korosztálynak
szervezett mozgási lehetőségek: a baba-mama jóga és az ovis torna is. A nyári szünet
után (igény esetén) ősztől folytatódnak ezek
a lehetőségek is.
Könyvtári hírek
Új könyvek érkeztek! Hívogat a nyár a
szabadba, de aki a hűvösbe menekül, annak
remek olvasnivalókat kínál a könyvtár. Az
új könyvek között találhatunk pl.: a borzongást kedvelőknek újabb, kötetben eddig
még nem szereplő Stephen King történeteket, s akik szeretik az életrajzokat, annak
Szendrey Júlia, a hányatott sorsú asszony
önvallomását ajánlom. Aki pedig olvasás
közben egy finom italt szeretne hörpölni,
annak a koktélokról szóló könyvet érdemes
kikölcsönöznie. Martin Schuster: Hogyan
győzzük le kreatívan félénkségünket? c.
könyve pedig kiváló tanácsokkal szolgál
mindenki számára.
Az ifjú olvasók számára új kiadásban találhatóak meg a klasszikus indiános történetek (Winnetou, Az Ezüs-tó kincse), de újabb
Rumini kötetek is érkeztek. A legkisebbeket
Bogyó és Babóca kötetei várják. De ajánlom családi olvasmánynak Beck Andrea: A
Titoktündér c. könyvét, a pozitív gondolkodásról, önbizalomról, vidám életszemléletről.
Új folyóirat is várja a gyerekeket, a Buci
Maci első száma megérkezett!

Kedves Gyerekek!
Nyáron is vár Benneteket a Faluház!
A szünidőben szerda és csütörtök kivételével, minden délelőtt 9-13-ig nyitva van
előttetek. Betérhettek egy kis közös időtöltésre. lehet játszani, társasozni, csocsózni,
kézműveskedni.
A könyvtárban kalandos, nyári olvasmányok közül válogathattok, íme, néhány ajánlat.
Gordon Korman: Sziget! A hat kamasz
nem önként szállt fel a hajóra, semmi kedvük nem volt kifutni a tengerre. De a Csendes-óceán közepéről nem lehet csak úgy
hazamenni. a viharra meg senki nem készült
fel, onnantól kezdve minden a túlélésről
szól…
Nógrádi Gábor: Gyerünk haza! A két
gyerek Angliából érkezik Magyarországra
nyaralni egy kis faluba. Nem szívesen jöttek, szüleik küldték őket. Amikor rájönnek,
hogy a húsleves az udvaron gyanútlanul
kapirgáló tyúkból készül, betelik a pohár.
Elszöknek, közben számtalan kalandba keverednek. Talán végül még Magyarországot
is megkedvelik?
Kiss Ottó: A terepasztal lovagjai. Dodi és
Szálka léghajót készítenek, amellyel a földet, vizet és a levegőt készülnek meghódí-
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tani. Közben leleplezik a Pipacs utcai rémet,
megismerik az Ős Lovag és a terepasztal
történetét.
Négy évszak gyalogtúra
A Faluház szervezésében gyalogtúra sorozatot indítottunk útjára. Ennek első állomása a május 27-i kirándulás volt a dozmati
Krisztina kilátóhoz. A programot a májusi
jeles napokhoz (pl. Madarak és Fák Napja,
Nemzetközi Gyermeknap) igazítva alakítottuk ki, utóbbira tekintettel a gyerekeket
fagylalttal láttuk vendégül. A résztvevő
gyerekes családok (sajnálatunkra nem túl
nagy számban) nagyon jól érezték magukat. Reméljük, a következő túrán sokkal
többen vesznek majd részt. Előreláthatólag
szeptember végén vagy október elején ves�szük fel legközelebb a túracipőt, legalább is
ennek a túra sorozatnak a keretében. Mindenkit szeretettel várunk, az úticél még egy
ideig maradjon meglepetés…
A lelkes résztvevőknek még egyszer köszönjük, valóban kellemes élmény, nagyszerű kikapcsolódás volt.
Kézműves Kuckó
Szeptembertől, havi rendszerességgel
újra lesznek kézműves foglalkozások a Faluházban, melyekre gyerekeket, felnőtteket
egyaránt szeretettel várunk. A konkrét időpontról a falu honlapján, szórólapon adunk
tájékoztatást.
Teaház
Az idősebb korosztály számára indult a
Teaház kétheti rendszerességgel. Ezek a
délutánok jó alkalmak voltak egy kis beszélgetésre, régi séi történetek felelevenítésére.
receptek cseréréjére. A nyári szünet után
ősztől ismét várunk minden érdeklődőt!
Napközis tábor
Bizonyára sokan értesültek a július végére szervezett napközis táborunkról. A 6-12
éves korosztály számára meghirdetett tábor
változatos programokat kínál a résztvevők
számára. Sokféle kézműves technikát próbálhatnak ki a gyerekek. Bőrözés, gyöngyfűzés, nemezelés, papírmasé, növény-szövés, gyurmázás szerepel a programban, sok
mozgással tarkítva; foci, kosárlabda, gyerek-jóga, sorversenyek és terveink szerint
egy kis ízelítő az íjászatból.
Népi hangszereket próbálhatnak ki a Boglya Zenekar jóvoltából egy kis közös népdaléneklést és táncot követően.
Egy közeli farmra is ellátogatunk majd,

mivel úgy gondoltuk, hogy jó volna megismertetni a gyerekeket a falusi élet sajátosságaival és a faluban lakó idősebb korosztállyal is. Ötletünket, nagy örömünkre az
Aranykör és a Mosoly Klub is örömmel fogadta, így a gyerekeknek sütnek majd, illetve a táborzáró családos sütögetésen is részt
vesznek és biztosítják a hozzávalókat. Jó alkalom lesz ez arra, hogy a régóta itt élők és a
nemrég ideköltözött családok megismerjék
egymást.
A tábor ideje alatt diáklányok segítenek,
közösségi szolgálat keretében
Ezúton is mindenkinek köszönjük a támogatást és az aktivitást.

táncosai
Csányi Vivien
(dozmati lakos),
Dávid Franciska
(séi lakos),
Horváth Krisztina
(dozmati lakos),
Pájer Panka, Tánczos Tamara, Soltész
Tamara, Rába Natália, Molnár Eszter.
Író, rendező: Németh Péter,
Koreográfus, rendező:
Kummer Zsuzsanna
(séi lakos).

„Csillagom, Eszter”

A szombathelyi egyetem és Sé több éves
kapcsolatának köszönhetően ez évben is
kivonulhattak a hallgatók alkotni a településre. A több ezer éves falu természeti adottságainak köszönhetően tökéletes helyet biztosít az alkotni vágyó fiataloknak. Kovács
Péter Balázs tanár úr iránymutatásával a
hallgatók különböző stílusaikat a környezet
segítségével összefüggő munkákká fűzik. A
jelenleg is készülő művek témáját nagyrészt
a természet és a környező épületek adják. A
patakok, a mezők az erdők összhangja az
épített természettel. Remélhetőleg az elkészült alkotásokból hamarosan kiállítás is fog
nyílni a séi faluházban, majd ősztől talán az
egyetemen is.

Bizonyára már sokan hallottak arról a
színdarabról, – talán néhányan már látták
is -, amely a vészkorszak 613 szombathelyi
gyermekáldozatának állít emléket. Minden
szülő féltve őrzött kincse a gyermeke. A
jövő reménye, záloga, ami csillagként tündököl minden család egén, még akkor is,
ha a történelem sötét fellege veszi körbe.
A Csillagom, Eszter című színdarab a magyar történelem legsötétebb korszakába, az
1944-es évekbe repíti vissza a nézőt. Abba a
korba, ahol az egyén számára a túlélés és az
időnyerés volt az egyetlen cél. A zenés darabban bemutatott fiatalok azonban a vészkorszak pillanatában is mertek álmodozni,
szerelmesnek lenni. Hiszen a gyermekkor
és a felnőttkor határában van egy pont, ahol
a nyomasztó törvényszerűségek kevésbé
működnek.
A zenés színműben ismert zsidó dallamok
és táncok elevenednek meg, írója Németh
Péter, a koreográfiákat Kummer Zsuzsanna táncpedagógus készítette. A szerzőpáros
célja volt, hogy 613 gyermek lássa a darabot. Mára már elmondhatjuk, hogy ezt a számot megkétszerezték, hiszen a Don Bosco
színháztermében, a Toronyi Gazdag Gyula
Általános Iskolában és az Oladi Művelődésiházban is bemutatták. Reméljük a Séi
Faluházban is hamarosan sor kerül egy előadásra.
A darabban séi, toronyi és dozmati gyermekek is részt vettek.
Szereposztás szerint:
Eszter: Fehér Virág (séi lakos),
Ármin: Gerencsér Adrián,
Anya: Erényi Dorottya (toronyi lakos),
Apa: Ludvig Benedek,
Angyal: Magyar Fanni,
Nyilas őrmester: Gombor Bálint
(dozmati lakos),
Nyilas katona: Szabó Balázs,
Hentes: Szigeti Tamás,
Közreműködnek a Kummer Táncegyüttes

Alkotótábor Sében

Hobby és kreativitás
A vasútmodellezésről kérdezve gyermeket és felnőttet egyaránt a “játék” szó köszön
vissza. Meg a nincs időm, nincs pénzem, a
feleségem nem engedi, mit szólnak mások.
Én játszom felnőtt létemre?
Ezek igazak is részben és jól is hangzanak. Az életben a hozzáálláson dől el sok
minden. A vélemény, a hozzáállás azonban
a kíváncsiság, az információ után néha megváltozik.
Amikor egy szülő meglátja, hogy a valóság lemodellezése, a tájak, az élet mozgása
egy terepasztalon azért nem “kismiska” dolog, rácsodálkozik a szépségre, a munkára, a
kreativitásra, a leleményességre, az alkotás
örömére, akkor bizony változik sok minden
a szívében...
Aztán mikor megérzi, hogy a gondolkodásmódot, a készségeket, az emberi kapcsolatokat is fejleszti e tevékenység, elkezdi
tisztelni a modellezést.
Elgondolkodik, ha gyermeke van, esetleg
az fiú, hogy miért “izélgeti” a gyermeke a
kütyüit, amikor lenne számára hasznosabb
tevékenység is. Nem érti...
Számtalan példa akad arra, hogy elkezd
a szülő, nagyszülő ezzel a hobbyval fog-
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lalkozni, gondolván, hogy majd csak megtetszik a gyermeknek, hisz baja nem lehet
vele, csak fejlődhetnek a készségei, a lelki
világa, a kapcsolatai másokkal. Reménykedik, hogy a példája “ragadós” lesz, nem csak
a keze a ragasztótól. Mellesleg tudja, hogy
mi emberek a másolódással fejlődünk végig
egész életünkben. Igaz a rossz példát és a jót
is másoljuk, de akkor már miért nem inkább
a jó legyen az, mint a rosszabb?
Azt másoljuk – mi felnőttek is -, amit látunk,
nem pedig amit már “ezerszer” hallottunk – az
uncsi. Meg egyébként is, van nekünk saját
gondolatunk, ami mindenkiénél jobb.
Tényleg, műveljük csak azt a jó másolódást és legyünk büszkék arra, hogy a gyermekünknek a “jót” mutatjuk. Ez nem csak a
modellezésre igaz. Másoljunk Mi is valakit,
aki méltó arra, hogy kövessük.
Elgondolkodtam, vajon Mi “okos” felnőttek mindig csak a jót másoljuk?
A fenti cikk írója, Bakó Lajos séi vasútmodellező kezdeményezésére indult útjára
a játék, hobby és vasútmodell börze. Januártól minden hónap harmadik szombatján
(a Faluház programjainak függvényében)
találkozhatnak a vasútmodellek, játékok,
hobby és barkács áruk kedvelői. A vásáron
bárki árusíthatja saját készítésű portékáit
(kézimunkákat, díszeket, gyöngyékszereket, képeslapokat…). A felmerült igényeket
figyelembe véve ősztől baba- és gyerekruha,
játékok és kiegészítő kellékek kínálatával
bővítjük a börzét!
A pontos időpontokat megtalálják a falu
honlapján.
Várunk minden árusítani és vásárolni
szándékozó érdeklődőt.
Hurrá nyári szünet! Segítség nyári
szünet!
Végre itt a vakáció, s a szülők felsóhajtanak, megszűnik a rohangálás otthon-óvoda-iskola-zeneiskola között, nem kell megoldhatatlannak látszó logisztika feladatokat
ellátni, nincs az esti leckeíró hadművelet.
De itt az újabb nehézség, mi legyen a gyerekekkel a bő két hónap alatt?
Szerencsés a helyzet, ha vannak csatasorba állítható nagyszülők, főleg, ha abban
is biztosak lehetünk, hogy az ott töltött idő
alatt nem jobbára csak édességet majszolnak a lurkók a tévé előtt.
Jó megoldások a táborok is, hiszen ezek
ma már nem csupán gyermekmegőrzők, hanem valós élményt nyújtanak.
A nagyobb csemeték azonban már egyedül maradnak otthon, s főleg ekkor merül fel
a szülőben, a nap nagy részében tévé, számítógép, facebook lesz a program. Ilyenkor
rendszerint felhangzik az a vélemény is,

igen-igen nem jó, de…!
Önmagában ezen vitázni, hogy ezek a
„kütyük” jók, nem jók teljesen felesleges,
hiszen, ha az információszerzés, ügyintézés új módjaként használjuk, természetes és
hasznos is. Azonban az emberek nagy része
többnyire nem csupán használja, hanem e
virtuális világ bűvkörébe is kerül. Ez gyerekek esetében különösen veszélyes.
Vekerdy Tamás, a jól ismert pszichológus
gondolatainak segítségével járjuk körül e
témát.
Meglátása szerint egyértelmű, hogy a
technikai lehetőségek növekedésével csökken e belső szellemi munka, gyereket, felnőttet egyaránt odaszögezi a látvány, elkápráztatja a számítógépes játékok sokasága.
Egy gyermek fejlődéséhez elengedhetetlenül fontos a belső kép, ami alatt nem elsősorban a jó fantáziát kell érteni. A belső
képekben dolgozzuk fel feszültségeinket,
szorongásainkat, vágyainkat…
Egy gyermeknek rengeteg a feldolgozni valója, ezért fontos, hogy sok jó mesét
halljon, sokat olvasson, játsszon, de ne lövöldözős játékokkal. A digitális világ odaszegezi, nem tud elszakadni tőle, s közben
halmozódik a sok feldolgozatlan kép. A gépek nyújtotta látványban elmerülő gyermek
hamis képet alakít ki a világról, csak egy
gombot kell megnyomni, s úgy lesz minden, ahogy ő akarja. Ennek pedig az is lehet
a következménye, hogy nem tolerálják a hibát, nehezen viselik a frusztrációt. A filmek
nyújtotta agresszív képek, mindenképpen
tovább növelik a frusztrációt, de ne áltassuk magunkat, ha „csak” természetfilmeket
néz egész nap (amiben állatok üldözik, ölik
egymást), akkor is egyre izgatottabb lesz. A

képernyő, monitor lebénítja a testi mozgást,
leállítja a lelki feldolgozást, így az indulatok
duzzadnak, a feszültségek nőnek, gyakran
kirobbannak.
A kamaszok, főleg a lányok sokat chatelnek, mert ez az a korosztály, amelyikben a
legerősebb a vágy, hogy tartozzanak egy
közösséghez. Ez természetes is, de az már
baj, ha csak ez van, ha pótolja a valódi kapcsolatokat, találkozásokat, együtt lógást valahol (de nem feltétlenül a bevásárló centrumokban). Látszólag rengeteg a kapcsolatuk,
mindig van megbeszélni való, de egy igazi
baráttal, akiben megbízhatok, nem kell 10
percenkét dumcsizni, nem kell neki az ebéd
fotóját elküldeni. A sok chatelés inkább annak a jele, hogy elbizonytalanodtak, nem
hisznek a kapcsolatok tartósságában.
A pszichológus hangsúlyozza, hogy természetesen nem kell elutasítani a technikát,
de meg kell tanítani a gyermeket használni,
ami persze akkor lehetséges, ha a mi életünkben sem játszanak központi szerepet
ezek a készülékek, ha nincs a kezünk ügyében állandóan az csodás telefonunk.
A gyerekek testi, lelki fejlődése érdekében kihívások kellenek, valódi élmények,
kalandok nem a virtuális világ nyújtotta
kép- és információ özön. Valós kihívások
közben fejlődik gondolkodásmódjuk, érzelemviláguk, azok során alakul ki az egészséges személyiség.
Igyekezzünk tehát a „kütyüket” korlátozni gyermekeink életében, használjuk ki a lehetőséget, hogy Sében sok olyan lehetőség
adott, hogy ne a szobában az elektromos
„baráttal” töltsék a nyarat.
Vekerdy Tamás írása nyomán
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A csendről
Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzati
hivatalba csendháborítás témakörében.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról.
A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a
szomszédaikat szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását
(ide tartozik a pihenéshez való jog is)
veszélyeztetnék. Az együttélés szabályaival kapcsolatban az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy szomszédokat
zavaró, hangos tevékenységet csak este
10:00 óra után nem folytathatunk. Lehetetlen, ezért a jogszabályok meg sem
kísérlik felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek indokolatlanul zavarhatjuk szomszédaink nyugalmát. Ide
sorolható: a túl hangos zenehallgatás a
napszaktól függetlenül, a hétvégi barkácsolás, a lakásfelújítás, a házibulik, a
családi események.

Mindenkinek más. Van, akinek az, hogy
a másik legyen pontos. De, fontos a jelen, fontos a múlt és fontos még a zene is,
hogy ne vesszünk el.
Fontos, hogy legyenek ünnepek, hogy a
jég kerülje el a kerteket. Fontos, hogy legyen
kedvetek, hogy nevessenek a gyermekek.
Fontos, mindenkinek más, például, hogy
ott legyen a misén, hogy a kenyérben legyen sikér, a kötélugrónak meg a siker.
Fontos, hogy a szomszéd köszönjön, a
busz pontosan jöjjön, hogy amit eltervezünk, összejöjjön.
Fontos, hogy vagy! És fontos, ha fájdalmad
van, legyen vigasz. Fontos, hogy a Nap lemenjen, de fontosabb, hogy időben felkeljen.
Fontos, mindenkinek más, valakinek a magány, a kiscsávónak, hogy ő legyen a vagány.
Fontos, hogy kijöjjél a nyugdíjból
és néha a kuckódból. Fontos, hogy a ne
nyomjon össze a világ összes baja, ha
mégis, akkor legyen ott valaki karja.
Fontos a szerelem, fontos a barátság és
hogy tudd, az élet része az elmúlás.
Tudom, hogy sok mindentől félsz, de
nem a félelemért élsz, ha mégis háborog a
lelked, olvass néha verset!

Természetesen szó sincs arról, hogy
ne lehetne vendégeket fogadni, családi
eseményeket megünnepelni, hétvégén
megjavítani a kerítést. Általában felújítási munkákat és zeneoktatást, gyakorlást munkaidőben lehet végezni, hangos
háztartási gépeket pedig este 8-9 óráig
lehet használni. Általánosságban elfogadott gyakorlat szerint tehát 6:00 és
22:00 óra között lehet „zajosabb” tevékenységeket folytatni, de akkor sem
korlátlanul, a szomszédaink szükségtelen zavarása mellett.
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű személyesen
felszólítani, megkérni. Amennyiben ennek felszólításunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel élhetünk
ellene. Ugyanis a szabálysértésekről
szóló 2012. évi II. törvény 195.§-a értelmében, aki lakott területen, az ott levő
épületben, vagy az ahhoz tartozó telken,
tömegközlekedési eszközön, továbbá
természeti és védett természeti területen
indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve

a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, elköveti a csendháborítás
szabálysértését.
A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 – 150.000,-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal büntetendő. Ahány szabálysértési eljárás indul az elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénzbírságot
kiszabni. A csendháborítás szabályait
nem csak belterületen, lakóövezetben,
hanem az üdülőövezetben, hétvégi házak esetén is be kell tartani.
A közmeghallgatáson megígértük,
hogy a csenddel, nyugalommal kapcsolatosan az önkormányzat ajánlást fogalmaz meg. Kérem, hogy a békés egymás
mellett élés szabályait maradéktalanul
szíveskedjenek betartani, a szomszédok
szükségtelen zavarását, bosszantását kerüljük el! A vasárnap nyugalmára különösen figyeljünk! Ne munkazajjal ünnepeljük a hetedik napot! A pihenés joga
mindenkit megillet.
Sörös István
polgármester

Fontos!

Örökkön háborog a tenger,
örökkön zúgnak a lombok,
örökkön fájdalmas az ember,

örökkön kicsik a dolgok.

(J.A.)
Konti Zoltán

14

2017. JÚLIUS

Sporthírek
A 2016/2017. évi bajnokság befejeződött. A felnőtt csapat a 16 csapatot felvonultató bajnokságban 41 pontot szerzett,
ez pontrekordnak számít, mégis csak a 9.
helyezésre volt elég. Az első kilenc csapat
nagyon elszakadt a többiektől, kettészakadt a mezőny. Összességében elmondhatjuk, hogy a fennállásunk legjobb szerepléséről beszélünk. De maradt bennünk
hiányérzet, ugyanis sok pont maradt a
csapatban. Ugyanakkor büszkék lehetünk
jó pár meccsre, elég csak a Táplán elleni
8:0-s győzelemre gondolni, ami a valaha
volt legnagyobb arányú győzelem, vagy a
tavalyi bajnok Ják felett aratott 3:1 arányú
győzelem is a kiemelt kategóriába tartozik. Sajnos a végére a sérülések, elfoglaltságok miatt elfogytunk, így jó néhány
könnyen megszerezhető pontot elhullajtottunk. Mindent mérlegelve a bajnokság
során jóval több pozitív, mint negatív élmény ért bennünk!
Az ifi csapat szereplése ugyan gyengébb volt a tavalyinál, 25 pontot szerezve a 14. helyezést érték el, de nagyon
sok problémával kellett megküzdeni a
bajnokság során. Sokszor létszámproblémáink is voltak, iskolai, családi és egyéb
elfoglaltságok miatt. Ennek ellenére a
bajnokság végére kezdett összeállni a
csapat. Mindenképpen szükséges, hogy
bővítsük a csapat létszámát. Várjuk a helyi és a környékbeli fiatalok érdeklődését,

főleg a 1995.01.01.-2004.12.31. között
születettek jelentkezését várjuk! Természetesen örülnék, a fiatalabb korosztály
jelentkezésének is, hiszen ebben az esetben serdülőcsapatot is tudnánk indítani a
bajnokságban. Kérem a szülőket is, hogy
gyermekeiket biztassák a mozgás örömére, mindenkire ráfér a heti egy-két edzés,
illetve ott van a hétvégi meccs, mely jó
alkalmat biztosít a rendszeres mozgásra.
Jelentkezni a 06-30-256-2521 telefonszámon lehet, illetve felhívásokkal, toborzó
plakátokkal is fordulunk a lakosság felé!
Várjuk minden focizni szerető fiatal jelentkezését!
A most befejeződött bajnokság sem volt
„kutya”, de az előttünk álló 2017/2018.
évi bajnokság még nehezebb lesz, a feltételek nem lettek könnyebbek. Az U-19-es
bajnokságban csak az 1999-es születésűek vagy az annál fiatalabbak játszhatnak
megkötés nélkül. Túlkorosként az 199598 között születettek közül játszhat 5 fő.
A nevezéseket július 07-ig kell leadni,
természetesen mi a Megyei II. osztályba
nevezünk, hiszen jelen pillanatban megfelelünk az említett kritériumoknak. Sok
csapat viszont gondban van, így jelen
pillanatban még megjósolhatatlan, hogy
milyen formában kezdődik el a bajnokság. Annyi biztos, hogy augusztus 19-én
lesz a bajnoki rajt! A felkészülés július 16án a Zanat elleni edzőmeccsel kezdődik.

Természetesen több edzőmeccset is játszunk. A főpróbát az augusztus 13-i Magyar Kupa meccs jelenti. Én bízom benne, hogy együtt marad mind az ifi, mind
a felnőtt csapat és egy sikeres szezon elé
nézünk.
Szeretném megköszönni szurkolóink
végig kitartó buzdítását, hiszen végig a
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csapat mellett álltak, 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!
Mint sokan már ezt tudják, javában zajlik a pályafelújítás és az öntözőrendszer
kiépítése. A tavaszi szezon nagyrészét albérletben, az Arborétum Sportcentrumban
töltöttük. Tervezünk egy pályaavatót, a
beruházás elkészültét követően valamelyik bajnoki meccsel egybekötve, viszont
előtte egy társadalmi munka is szükségeltetik, melyet egy gulyáspartival kíséretében szeretnénk megszervezni. Erről is
kiértesítjük a segíteni akarókat!
A 2016/2017. évi MLSZ TAO pályázaton az öntözőrendszer kiépítés és kiegészítve áthúzódó beruházásként a labdarúgó pálya felújítására nyújtottunk be
pályázatot, mint már említettem a munkálatok jelenleg is zajlanak. Szeretném megemlíteni öt fiatal nevét, ők Nagy Máté,
Fichtacher András, Süle József Richárd,
Kámán Dániel, Nárai Attila, akik kiemelt
szerepet töltöttek be a beruházások sikerében! A 2017/2018. évi pályázat beadása
is megtörtént. Ezen többek között biztonsági korlátrendszer, illetve az edző– és

kosárlabda pálya világításának kiépítésére
pályáztunk. Továbbra is kellenek támogatók a projektek megvalósításához. A
vállalkozásoknak továbbra is lehetőségük
van, hogy társasági adójuk 70%-át a kiemelt csapatsportok, többek között a labdarúgás támogatására fordítsák. Így nem
az „államnak fizetnek”, hanem közösségi
célokat tudnak támogatni. Ezen a téren
továbbra is fő támogatónk Molnár Sándor, aki hosszú évek óta – meghúzódva
a háttérben – rengeteg segítséget nyújt a
projektek megvalósításában! A pályázataink sikerében kiemelt szerepet játszik Sé
Község Önkormányzata! Ugyanis a pályázatokhoz az önrésznek is rendelkezésre
kell állni, a testület teljes mellszélességgel támogatja törekvéseinket, így tudunk
továbbra is eredményesen részt venni az
MLSZ TAO pályázatokban. Szeretném a
helyi vállalkozásokat megkérni, hogy ők
is vállaljanak szerepet nem csak sportegyesületünk, hanem a faluban működő
civil szervezetek támogatásában! Köszönöm!
HAJRÁ SÉ!

katonadalokat és ráadásként egy, a vendéglátó községről szóló bordalt adott elő
(„Jártam sárban, Abasárban...”).
A fellépésről a video megtekinthető a
Facebook-on és a YouTube-on (Séi Csillagvirág Citerazenekar).
A fesztiválról részletes információk a
http://www.katonadal.hu internetes oldalon érhetők el.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a

séi önkormányzat utazásunkhoz nyújtott
támogatását.
A citerazenekar továbbra is várja az
érdeklődőket, az énekelni vagy citerázni
vágyó fiatalokat és időseket a Faluházban,
a csütörtök délutánonként 18:00 órai kezdettel tartott próbákon.

Írta és fényképezte:
Nagy Róbert, SE elnök

A Séi Citerazenekar az abasári Katonaés Bordalfesztiválon
2017. május 20-án és 21-én rendezték
Abasáron a XXIII. Nemzetközi Katonaés Bordalfesztivált, ahova a Séi Citerazenekar is meghívást kapott és képviselte
községünket és Vas megyét – a megyéből
egyedüli fellépőként.
A kétnapos rendezvényen több mint
80 amatőr együttes – daloskör, hagyományőrző zenei és énekegyüttes – váltotta
egymást a színpadon és mutatta be tudását. A fellépő együttesek közül jó néhány
több évtizedes, sőt évszázados múltra tekinthet vissza. A fesztivál csak bemutatkozásra adott alkalmat, zsűrizés, értékelés, minősítés nélkül.
A szombati napot gálaműsor zárta, melyen a szolnoki Légierő Fúvószenekar
koncertje, valamint házigazdánk, az Aba
Sámuel Történelmi Daloskör előadása
volt látható.
Vasárnap délben szintén a házigazdák
adtak műsort közösen Nagy Feróval, aki
évek óta a rendezvény fővédnöke és Abasár díszpolgára. Citerazenekarunk vasárnap délután került sorra, ahol népdalokat,

Irta és fényképezte:
Garas Zoltán
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Az Atlantisz Sé SE 2016. évi beszámolója

Kispályás labdarúgó csapatunk remekül
kezdte az évet, a 9 héten át tartó toronyi terembajnokságon az első helyezést sikerült
megszereznünk!
Másodszor neveztünk a szombathelyi kispályás labdarúgó bajnokságra azzal a céllal,
hogy idén „felállhatunk” a dobogó valamelyik fokára. A tavaszi forduló március 30tól június 15-ig tartott, ezalatt 14 mérkőzést
játszott a csapatunk. A tavaszi szezont a 3.
helyen zártuk.
Május 7-én sikeresen megrendeztük az
első EgészSÉgnapot. Természetesen itt is
volt kispályás labdarúgó bajnokság és házigazdaként sikerült megszereznünk az első
helyet!

A nyári szünetben sem unatkoztunk, bár
sokszor hiányosan, de próbáltunk minél
több kispályás bajnokságra eljutni, hogy az
őszi szezonnak még erősebben tudjunk nekivágni. Júniusban a bucsui falunapon harmadik helyezést ért el csapatunk! Júliusban
Szombathelyen az eb kispályás labdarúgó
bajnokságon első helyezést értünk el! Erre
különösen büszkék vagyon, mert az egy héten át tartó bajnokságban 6 nap alatt 8 mérkőzést játszottunk és ebből 7-szer győztesen
hagyhattuk el a pályát és külön öröm volt,
hogy ezt mind magasabb osztályú csapatok
ellen sikerült elérnünk! Augusztusban még a
bajnokság előtt a toronyi falunapon második
helyezést értünk el!

Elérkeztünk az őszi fordulóhoz, amely augusztus 28-tól november 4-ig tartott és még
10 mérkőzésünk volt hátra, cél még mindig
a dobogó valamelyik foka volt. Voltak jobb
és rosszabb meccseink is, ám összességében eredményesek voltunk, bár a bajnokság
vége előtt 5 mérkőzéssel már tudtuk, hogy
nem lehetünk bajnokok, nem adtuk fel és
egy szép hajrával az utolsó mérkőzésen elért győzelemmel sikerült megszereznünk a
második helyezést!
Ennyi volt a foci, de tudni kell, hogy bár
az egyesületünk fő profilja a kispályás labdarúgás, de ezen kívül még számos egyéb
dologban érvényesülünk! Most már harmadik éve, hogy véradást szervezünk a falunkban. Hölgy tagjaink rendezvényekre járnak,
amiken csillámtetoválást és arcfestést vállalnak, ezeken a rendezvényeken pónifogatunk is rendszeres megjelenik!
Idén is szerettük volna megrendezni az
EgészSÉgnapot, de mivel a labdarúgó pálya
egy szép felújításon megy keresztül, úgy
döntöttünk, hogy majd csak jövőre kerül rá
sor. Mindenképp szerettünk volna a falu lakóit meglepni egy rendezvénnyel, ezért úgy
határoztunk, hogy július 29-én megrendezzük az első séi Lovas napot! További információval folyamatosan jelentkezni fogunk!
Írta és fényképezte:
Süle József Richárd egyesületi elnök

Lomtalanítás Sé községben

Sé Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy a község közigazgatási területén az éves lomtalanítás
időpontja: 2017. július 29. (szombat)
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban
keletkezett, felhalmozott és feleslegesség vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben
nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végezzük:
Bútor, ágybetét, matrac, szőnyeg, egyéb berendezési tárgyak,
eszközök, gumiabroncs, 90 cm átmérőig (háztartásonként 8 db)
A figyelmüket felhívjuk, hogy a következő típusú hulladékok
nem kerülnek elszállításra:
– építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb)
– nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi)

– elektromos berendezések
– faágak, fanyesedék
– veszélyes hulladék
– autóbontási és egyéb bontási hulladékok
– szelektív sárgazsákos gyűjtés során gyűjthető anyagok
– szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék.
A háztartásokban keletkező, nem megbontott elektronikai
hulladékok átvételére 2 db 30 m3 – es konténer kihelyezésével
a Faluház mögötti részen biztosítunk lehetőséget, július 27-én
csütörtökön 9 órától 16 óráig és július 28-án pénteken 8 órától
12 óráig. A központi helyen történő gyűjtéssel az elektronikai
hulladékok roncsolását szeretnénk megelőzni.
Bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon állunk
rendelkezésükre.
Sé Község Önkormányzata
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