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Az elmúlt év értékelése: Sajnos
nem nyert a csatornahálózat építésére beadott pályázat, amire az önkormányzat a pénzeszközeit tartalékolta. Így 2000-ben csak néhány
beruházás, a működés és fenntartás
valósult meg, pl.: sportöltöző építése, a kábel TV hálózat korszerűsítése kettő utcában, járdaépítés az
újtelepen, elkészült a bolt előtti
területen a térkövezés. Elhasználódott útjaink karbantartása szintén
sok gondot okozott. Az önkormányzat támogatást adott a templomtorony felújításához is.
Elkezdődött a Millenniumi Park
építése - a futballpálya környékének parkosítása.
Nagy szellemi lekötöttséget jelentettek az ünnepeink: a falunap, és a
millenniumi zászlóátadás, melyek
sikeresen zajlottak le.
Meghatározta a működést a jegyző
asszony augusztusi súlyos balesete
is, hisz munkája nagyon hiányzott.
Idei tervek: Az önkormányzat
megtárgyalta a 2001. év terveit és
elfogadta az idei költségvetést.
2001-ben tovább folytatódik a
sportöltöző építése, a belső szerelések. A tervek közt szerepel a második buszmegálló megépítése, a
falu nyugati végén. Emellett néhány helyen a járdát is tovább kell
építeni.
A jövő legnagyobb feladata a csatornázás
elindítása,
amelyre
PHARE-pályázatot is adtunk be a
hazai pályázatok mellett. Ezek értékelése az év közepére várható.
Égetően szükséges a temető bőví-

tésének megoldása is.
Készül a község új rendezési terve,
amely meghatározza az új beépítési
lehetőségeket; ez várhatóan nyár
közepére készül el. A tervek közt
szerepel még a Millenniumi Emlékpark befejezése, útjavítások, és
az új lakótelepek fásítása, virágosítása. Ezzel kapcsolatban a falu vezetősége várja az ötleteket.
Szeretnénk, ha tavasz közeledtével
mindenki megpróbálná környezetét
tisztogatni, tavaszi díszbe öltöztetni.
Az önkormányzat április 7-ére,
szombatra lomtalanítási akciót
szervez.
Emellett az önkormányzat azt is
tervezi, hogy szabályozza a tűzgyújtást a faluban. Ez azt jelentené, hogy csak bizonyos napokon
lenne lehetséges a kertekben a levelek, ágak elégetése, hogy ezáltal
is kevésbé zavarják egymást a falu
lakói.

Sportéletünkről
Ahol felpezsdült a sportélet címmel
jelent meg írás 2000. november 11én a Szabad Föld című lapban. Az
alábbiakban közöljük az említett
cikket Pálfalvi Gábor tollából.
„A vasi megyeszékhely közelében
található Sé polgármestere, Janzsó
László egyben a sportkör elnöke is.
- Az alakulás után fél évvel lemondott a vezetőnk, így kénytelen voltam vállalni a tisztséget - magyarázza a község első embere. - A
sakkozók már tíz éve együtt vannak és a megyei bajnokságban szerepelnek. Tavaly ezüstérmet szereztek. Eleinte közös csapatunk
volt a szomszéd községgel, de ma
már helyi lakosok alkotják a tízfős
csapatot. A szakosztály vezetője és
egyben mindenese Zsombori Viktor cipészmester, első számú segítője pedig dr. Jakab Zsolt belgyógyász.
- A futball a sakknál is nagyobb
tömegeket mozgat meg - jegyzem
meg.
- Valóban, a szövetségben összesen huszonhat játékosnak kértünk
játékengedélyt. Vas megye falvai

közül egyébként a mi lakosságunk
a legfiatalabb átlagéletkorú.
- Nem bírtam tovább nézni, hogy
ennyi fiatalember van a faluban és
nincs egy szakosztályunk - veszi át
a szót Sipos János, a séi csapat 37
esztendős kapitánya, aki civilben
gáz- és központifűtés-szerelő mester. - Én még játszottam a két évtizede megszűnt együttesben is. Egy
ideig a szomszéd faluba jártunk át
játszani, de elérkezettnek láttam az
időt, hogy újra saját csapatunk legyen.
- Mekkora költségvetésből gazdálkodhat a Sé SE?
- A sakkozóink évente ötvenezer
forintot használnak fel, míg a labdarúgó szakosztályra 380 ezer forintot áldoz az önkormányzat mondja az elnök-polgármester. Az
utazási költséget a sakkozók és a
labdarúgók is maguk állják. Az itt
élő embereket érdeklik a faluval
kapcsolatos események, s azokra
anyagilag is hajlandók áldozni.
Nem ritka, hogy a vidéki mérkőzéseinken több a séi, mint a helyi
szurkoló. Korábban bíráltam a fiataljainkat, viszont az öltözőépítésnél tapasztalt szorgalmukért dicsérem őket. Vettünk egy 140
négyzetméteres faházat a pápai
laktanyából, s ennek felállításában
sokan segítettek. Nagy szerencsénk, hogy a csapat egyik játékosa, Vörös Péter építészmérnök. Ő
irányítja az építkezést. Mindent
egybevetve, az eltelt másfél év
alatt alaposan megpezsdült a sportélet a faluban.”
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Sakkverseny: december 28-án
rendezték meg a faluházban az Ezredforduló-kupát, melyen bármely
séi lakos részt vehetett. Az első
helyezést Németh Tibor szerezte
meg. További eredmények: 2. dr.
Jakab Zsolt, 3. Kovács Károly. A
kupát a Magyar Autószerviz ajánlotta fel.
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A toronyi sportcsarnokban megrendezett Öregfiúk teremlabdarúgó-bajnokságon harmadik alkalommal nyert a séi öregfiúk
csapata. A csapat tagjai: Györke
Károly, Jáger László, Janzsó Lász-

ló, Németh Lajos, Pezenhófer
György, Sipos János, Vámos Ferenc.
Körzeti bajnokság: labdarúgó
csapatunk
mérkőzései
a
2000/2001. bajnoki évad tavaszi
idényében a „Nyugati csoport”ban:
Április 1. 13.00: Sé - Pornóapáti;
április 8. 13.00: Perenye - Sé; április 15. 13.00: Sé - Cák; április
22. 13.00: Peresznye - Sé; április
29. 16.00: Sé - Felsőcsatár; május
6. 17.00: Sé - Söpte; május 13.
14.00: Nemescsó - Sé; május 20.
14.30: Sé - Kőszeghegyalja; május 27. 17.00: Vasasszonyfa - Sé;
június 3. 14.30: Sé - Kőszegfalva;
június 10. 14.30: Narda - Sé
Március 17-én gyűjtést rendeztünk
az árvízkárosultak részére a faluházban. A falu lakossága nagy
adakozó kedvről és együttérzésről
tett tanúbizonyságot. Az adományokat az Egyházmegyei Karitász
szállította a bajbajutottakhoz.

Kulturális élet
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Az idei évet egy jótékonysági
koncerttel kezdtük, melyet – Körutazás a táncok és a szimfonikus
könnyűzene világában címmel –
Vincze Eszter szervezett. Az ezrednyitó koncerten a Séi Szalonzenekar és a Kürt Kvartett léptek fel.
A koncert bevételét (29000 Ft-ot) a
művészek a faluház számára ajánlották fel pianínó vásárlása céljából.
Köszönjük a támogatást!
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Az elmúlt évek hagyományaihoz
hasonlóan az idei évben is főiskolások járják a falut. A Berzsenyi
Dániel Főiskola művelődésszervező szakos hallgatóinak mostani
témája a művészet és a sport; ezzel
kapcsolatban tesznek fel kérdéseket a lakosoknak. A kérdésekre
adott válaszokból ismételten egy
kis kiadvány jelenik majd meg.
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Show-tánc tanfolyam indult
március 8-án, melyet nagy érdeklődéssel fogadtak a falu lakói. A
résztvevők két korcsoportban sajá-

títhatják el a különféle táncstílusokat. A nagy népszerűséget mutatja
az is, hogy még a környező falvakból – Bucsuból és Toronyból – is
járnak fiatalok a tanfolyamra. Ha
valaki kedvet érez magában a tánchoz még most is jelentkezhet.
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A szombathelyi Péterfy Sándor
Középiskolai Kollégium fennállásának 25. évfordulóját ünnepli.
Ezúton is szeretettel hívja volt diákjait és minden érdeklődőt 2001.
április 10-én, kedden tartandó jubileumi programjaira.
Sey-találkozó lesz idén nyáron a
Sében. Várhatóan a világ minden
tájáról (Amerika, Kanada, Ausztria) érkeznek a Sey család tagjai.
Sé egykori nemesi családjának leszármazottjai a találkozó alkalmával megismerkednek a falu jelenével és múltjával, majd kopjafát
állítanak őseik emlékére.

Konti Zoltán Móricz Zs. u.
Kovács Lajosné Varroda, Berzsenyi D.
u. 39.

Kutai Zoltán cserépkályhás, Móricz Zs.
u. 20.

M. Matecsik Mercedes fényképész,
Táncsics M. u. 7.

Magyar Autószerviz Kölcsey F. u. 15.
Magyar Ferenc Szabadság u.
MAHAGA étterem Sé - Szombathely
Máté Lászlóné Flóra Takarító Szolgáltató Vállalkozás, Móricz Zs. u. 13.
Materiálteszt Computertechnika, Gábor
Á. u. 1.

Mihály Erika Jelmezkölcsönző,

Szom-

bathely, Király u. 5.

Mirella Musical Stúdió
Mittli Ödön Móricz Zs. u.
Móricz Attila Majesty személy- és
vagyonvédelem, takarítás, Ady e. u.

Műker Szövetkezet Szombathely, Rumi
u. 10-12.

Novák József Delicatesse,

Sé és Szom-

bathely között

ÖrökSÉgünk Alapítvány
Poór Istvánné Szabadság u.
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet,
Szombathely, Fő t. 38.

2000. évi falunap és más
rendezvények
támogatói
Antal Miklós Nyugat-Platán Bt. fatelep
Aranykör Klub
Aranypatak Vadásztársaság
Balikó Lajos Cukrászat, Szabadság u.
79.

Beke Tibor cserépkélyhás, Ady E. u. 30.
Blazovits Zoltán Séi Anzo Kft., Móricz Zs.u. 31.

Czinder János Táncsics M. u.
Funny Woods fúvósötös
Gálné Horváth Hajnalka Varroda,
Petőfi S. u.

Garger Imre Rajki u.
Gőcze Zoltán Tetoválószalon,

Díszállat nagykereskedés és kutyakozmetika, Szabadság u. 42.
Sütő- és Édesipari Kft. Szőke János
Szabó Ákos zenész, Kölcsey F. u. 17.
Szenteleki Tibor Réka eszpresszó

Szombathelyi

Anyaszomorítók

baseball-csapat

Szombathelyi Fiú Énekiskola
Kamarakórusa
Szőke Jánosné Mikro Market, Kölcsey
F. u.

Tóth Imre Varroda, Berzsenyi u. 43.
Tóthné Babós Éva Mini ABC,

Sza-

badság u. 63.

VASI DUOKER Kft.
Szerház

u.

Györke Károly Vasi Séfa Kereskedelmi Kft., Móricz Zs. u.

Horváth Lászlóné Itallerakat, Kossuth
L. u. 4.

Dr. Husz Tamás orvos, Gábor Á. u.
Dr. Jakab Zsolt orvos, Gábor Á. u.
Janzsó László Petőfi S. u.
Jegyzőklub
Dr. Káldy Zoltán orvos, Mátyás k. u.
Kecskésné Jámbor Éva Zöldséggyümölcskereskedés, Szabadság u. 32.
Kiss Tibor Kvalitás Bádogos Szerelő és
Szakipari Szövetkezet, Petróci sétány 5.
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Séi Baráti Kör
Séi Sport Egyesület
Súriné Takács Katalin Europet Bt.

Szombathely,
Wesselényi u. 36. / mérnöki szaktanácsadás,

bonyolítás

VASITHERM Kft.

Szombathely, Vízöntő u. 7. / épületgépészeti és külső közmű

tervezés, kivitelezés, bonyolítás
Virágh József AKME csavaráru üzlet
Vörös Dominó Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Vörös Péter mérnök, Szabadság u. 87.
WÉBERKER Kft. Parketta, furnér,
belsőépítészet, Hét vezér u. 8.
Zsömbölygei Péter Személyszállító,
Rajki u. 26.
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