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. Janzsó László
Így, hogy a Séi Telegráf nem közvetlenül az év kezdetén jelenik
meg, kissé megkésik az elmúlt évi
önkormányzati értékelés, de legalább van lehetőség az idei tervek
pontosabb ismertetésére is.
Hogy is volt tehát tavaly? Az önkormányzat - mint az a közmeghallgatásokon ismertetve lett - fő
feladatának a faluház első ütemének befejezését tartotta, miután
eldőlt, hogy a csatornahálózat támogatási feltételei nem kedvezőek
számunkra.
Terveink megvalósításához jól alakultak anyagi lehetőségeink. Vis-szafizettük a telekalakításra felvett
hitelünket. Minden telek elkelt az
új lakótelepen és szépen beindultak
az építkezések is. Megtörtént az itt
kialakított utak nagy részének portalanítása és a Gábor Áron úton a
járdaburkolat elhelyezése. A munka értéke 4 millió forint.
Tavasszal megindult a faluház
"felöltöztetése", ami az augusztusi
átadásig közel 4 millió forintba
került. Most már világosan látható,
hogy a beruházást célszerű volt
úgy kettébontani, hogy az egyik
épületrész - a nagyterem - véglegesen legyen elkészítve. A ház alig
több, mint fél éves működése folyamán számtalan rendezvénynek
adhatott otthont (torna, kiállítások,
koncert, bálok...)
Az építkezés második ütemének
támogatására beadott pályázatunk
a feltételeknek megfelelt ugyan, de

sajnos pénzhiány miatt elutasításra
került. Továbbra is keressük a lehetőségeket az építés befejezésére.
A Sé - déli lakóövezet létrejötte
szintén jelentős változás 1998-ban
a falu életében. Itt az önkormányzat csak engedélyezési, koordinálási feladatokat látott el, anyagi vonzata a beruházásnak részünkről
nem volt. 47 lakótelket alakítottak
itt ki.
Visszatérő gondunk a község útjainak állapota. A csatornázás megtörténtéig nagyobb összegű ráfordítás nem tűnik ésszerűnek, de az
úgynevezett "kátyúzás", toldozgatás-fol-tozgatás is mintegy 400
ezer forintba került az elmúlt évben.
Nagyobb összegű kiadásaink a
szociális ellátás köréből adódnak
még. Ez a terület felöleli a rendszeres szociális segélyt, a gyermekgondozási díjat, temetési segélyt,
tanszertámogatást, az időskorúak
és a gyermekek karácsonyi támogatását... Szociális kiadásokra 4
millió forint körüli összeget költöttünk.
Egyéb kiadásaink (kábeltévés
rendszer karbantartása, fejlesztése,
civil szerveződések támogatása,
virágosítás, fásítás, szeméttelep
rendezése...) mintegy 1,5 millió
forintot emésztettek fel.
Bevételeink a telkek kialakításából
időben teljesültek, így összességében 13 millió forint pozitívummal
zártuk a tavalyi évet. Szükség lesz
azonban erre a pénzre a jövőben a
csatornázás várható megvalósításakor. Erre a pályázati anyagot elküldtük, eddigi értesüléseink kedvezőek, a további fejleményekről
tájékoztatni fogjuk a község lakosságát. Aki bármilyen módon segíteni tudna ebben a tervünkben, kérem, tegye ezt meg!
1999-ben a csatornázási előkészületeken kívül más nagyobb fejlesztést nem tűztünk ki célul. Természetesen a korábban említett egyéb
kiadások ebben az évben is tetemes
összegbe kerülnek.
Polgármesteri hivatalunk életében
az 1998-as építésügyes változás
után
ismét
váltás
történt:

Heckmann Ferenc a megyeházán
dolgozik márciustól. A 10 falu építési ügyeit ezután Lődörné Havas
Edit intézi.
Végezetül köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik 1998-ban
segítették önkormányzatunk munkáját.
Gazdagodjunk az idei évben is
szép eredményekkel!

HÍREK
. Jótékonysági koncert: a január 2-án tartott koncert bevételét (35
ezer forintot) a fellépők a magyarországi árvízkárosultaknak ajánlották fel. Az adományt Tiszacsécse
község rászorulóinak juttattuk el.

. Joó László toronyi fafaragó
alkotásainak adott otthont február
elejétől faluházunk. A megnyitón
leplezte le polgármesterünk azt a
domborművet, mely a Sye családnak állít emléket. A séi látogatókon túl sokan érkeztek a környező
településekről is.
. Jegyzők szakmai napja: 30
Kőszeg és Szombathely környéki
jegyző vett részt március 4-én a
Sében rendezett szakmai napon.
Gyámügyi kérdéseket, valamint a
szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatos teendőket tárgyalták meg.

Mindenki muzsikája
A NÍVÓ-DÍJAS

MELÓDIA EGYÜTTES
előadásában
Közreműködnek:
Bándli István, Bencsicsné Hajkó
Gyöngyi, Frohmann Edina, Janzsóné
Gerlei Emma, Kőrössy Tamás, Langer
Tivadarné, Madló István, Molnár Judit,
Nagy Béla, Nagy János, Steiner
Sándor, Virág Zs. Kristóf

Műsoron:
népszerű dalok, operett- és musicalrészletek, humor

Faluházunk programjára a
belépés ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!
Az előadás ideje: 1999. március
14. vasárnap, 18 óra

A műsor előtt ünnepi köszöntőt
mond Janzsó László polgármester

. Millenniumi emlékpark: a
futballpálya területére tervezett
park létesítéséhez pályázatot nyújtottunk be, melyen aztán 200 ezer
forintot kaptunk. Az összeget növények beszerzésére költhetjük.
. Farsangi bál: az Aerobik Klub
február 13-i rendezvényének bevételét (20 ezer forintot) a nyáron
Balatonberényben táborozó séi
gyerekeknek ajánlotta fel. Zenélt a
Fichtacher Band.
. Zenés est: az Aranykör Klub
február 16-án tartott estje jó hangulatban telt, nem volt hiány a
táncban. Zenélt Szabó Ákos.

Felhívás Sé lakosságának!
Nagy örömömre szolgál, hogy a
közeljövőben az Önök falujában
is előadást tarthatok a Vas Megyei
Szív Egyesület nevében.
Egyesületünket 1991-ben azzal a
céllal hoztuk létre, hogy megismertessük a megye lakosságát a szívés érrendszeri betegségek fő veszélyeztető tényezőivel, az egészséges
életmóddal, annak reményében,
hogy csökkenjenek ebben a betegségcsoportban a katasztrofális
megbetegedési és halálozási adatok.
Az azóta eltelt közel 8 évben sajnos az egészségügy helyzete még
válságosabbá vált, így jelenleg pl.
már Szombathelyen is csődhelyzetben a kórház, a halálozási adatok pedig tovább romlottak: Magyarországon jelenleg az emberek
53%-a hal meg szív- és érrendszeri
betegségben!
Ezen adatok tükrében most még
fontosabbnak tartjuk a felvilágosítást, az ismeretek oktatását, a veszélyeztetett emberek korai kiszűrését, a már betegek szakszerű kezelését. A gyógyításban eltöltött
15 év mondatja velem, hogy a magyar társadalom nagyon keveset
tud az úgynevezett rizikótényezőkről: kevéssé ismeri pl. a magas
vérnyomás, a vérzsírok, a cukorbetegség, a kövérség, a stressz vagy

éppen a dohányzás jelentőségét. A
tartós, egészségesebb élet megteremtéséért pedig ezeknek a tényezőknek a jó kezelése, illetve megszüntetése létfontosságú!
1999 nagyon fontos év lesz a Szív
Egyesület életében. Minden eddiginél hatékonyabb munkát kívánunk elvégezni a terveink megvalósítása érdekében. Ennek jegyében alapítjuk meg a szombathelyi
Szívklubot, és jutunk el újabb lakóhelyekre. A felvilágosító előadások mellett szeretnénk szűréseket
is elvégezni a lakosság körében.
Nagyon remélem, hogy Sé és a
környékbeli falvak is igyekeznek
élni az általunk felkínált lehetőséggel, és 1999. március 16-án 18
órakor minél többen megtisztelnek bennünket jelenlétükkel az
"Amit a szívinfarktusról tudni
kell!" című bemutatkozó előadáson. Amennyiben helyben is kialakul a más falvakhoz hasonlóan tevékeny tagság, szándékunkban áll
a faluban koleszterin-szűrés és hatékony magasvérnyomás-kezelési
program végrehajtása is. A tagságnak egyetlen feltétele, céljainkkal
való egyetértés mellett, évi 240 Ft
szimbolikus tagdíj befizetése. Az
előadás természetesen ingyenes,
miként az egyesület minden szolgáltatása is.
A megyei napilapból bizonyára
többen értesültek róla, hogy a Vas
Megyei Szív Egyesület felajánlást
tett a tragikus buszbaleset áldozatainak emléket állító tábla, szobor,
oszlop vagy park létesítésére. Az
előadáson elhelyezett urnában
adományokat elfogadunk, gyarapítva a felajánlott 100.000 Ft-ot.
Annak reményében búcsúzom,
hogy nagyon sokukat megismerhetem előadásunkon a Séi Faluházban.
Tisztelettel:
dr. Gasztonyi Ferenc
a Vas Megyei Szív Egyesület elnöke

Újabb feladványunk: Mi annak a régi
műnek a címe, amelyben először írták
le - régies helyesírással: Séth?
A megfejtők között két könyvutalványt
sorsolunk ki. A válaszokat a hivatal
előtti kék postaládánkba dobják be
április 6-ig!

SPORT
Teremlabdarúgás: Az oladi tornacsarnokban csapatunk a karácsonyi kupán győzelemmel indult,
de a nagy hajtás közepette sajnos a
kapus orrcsonttörést szenvedett,
így a további mérkőzéseken tartalék kapusokkal már csak a tisztes
helytállás lehetett a cél. Játékosok:
Bolla Norbert, id. Janzsó László,
ifj. Janzsó László, Kiss Barna, id.
Németh Lajos, ifj. Németh Lajos,
Nárai László, Pezenhófer György,
Sipos János.
A tél folyamán több teremlabdarúgó kupán vett még részt Sé csapata. Toronyban a szilveszteri kupán
15 csapat közül a 4. helyet szerezték meg. A farsangi kupán az eddigi szerepléseink közül először nem
kerültünk döntőbe. A szintén Toronyban megrendezett öregfiúknak
kiírt tornán I. helyezett lett csapatunk. A korábban említetteken túl
szerepelt még: Jáger László, ifj.
Pezenhófer György, dr. Zsemberi
György.
Séi diadal: Lukácsházán február
20-án a művelődési központban
rendezték meg a Vas megyei kistelepülések sakkversenyének megyei
döntőjét. A férfiak mezőnyében 4
fős csapatunk első ízben szerezte
meg az első helyet. A csapat tagjai:
dr. Jakab Zsolt, Kovács Károly,
Németh Tibor, Zsombori Viktor.
A séi sakkbarátok csütörtökönként
17 órai kezdettel játszanak a faluházban és kortól függetlenül várnak mindenkit, aki szeretne a sakkal foglalkozni és versenyezni.
Balatonberényi tábor: örvendete-

Rejtvény: Az előző számban megjelent Történt egyszer... című rejtvény
helyes megfejtése: "Hát tejet, öcsém!"
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sen sok séi tanuló jelentkezett a megadott határidőig a nyári táborozásra.
Az üdülés térítési díját március 31-ig
be kell fizetnünk, hogy a 10%-os kedvezményt megkaphassuk. A térítési díj

gyűjtését március 20. után kezdjük
meg.
Magyarné Várallai Lívia
Apróhirdetés: Sében gyermekfelügyeletet vagy takarítást vállalok. Válaszokat "Bizalom" jeligére a hivatal előtti
kék postaládába kérek.
Ezen lapszám sokszorosítását ifj. Pajor
István vállalta. Köszönjük!
Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató
1999. március 9. Megjelent 300 példányban
Szerkesztő: Sörös István
Felelős kiadó: Janzsó László polgármester
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