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Iskolakezdési hozzájárulás
A képviselő-testület a korábbi évek
hagyományainak megfelelően az
idén is iskolakezdési hozzájárulásban részesíti a tanulókat. A döntés
értelmében az általános iskolások
3000, a középiskolások 4000, a
főiskolások és egyetemisták 5000
forint támogatást vehetnek át a
polgármesteri hivatalban.

László toronyi fafaragó alkotott. A
fát Antal Miklós ajánlotta fel.
– Július 1-én amatőr énekesek adtak kellemes nyári koncertet a faluházban. Az Ausztriából érkező
énekesek barokk dalokat és musicaleket adtak elő. Az énekesek tanára a séi Somogyi Terézia.
– Július 4-én vendégek érkeztek a
Somogy megyei Homokszentgyörgyről. Az ottani polgármesteri
hivatal dolgozói, képviselők és
családtagjaik tértek be rövid időre
hozzánk.
- A tavalyi évben millenniumi pályázatot hirdetett a Népművelési
Intézet Fotóművészeti Alkotócsoportja. Több ezer beküldött fénykép örökíti meg az ünnepi év eseményeit. A legjobb képeket
képzőművészeti albumban mutatják be. Külön öröm számunkra,
hogy M. Matecsik Mercedes helyi
fényképész mester alkotásaival is
találkozhatunk a kiadványban.

Ez történt a faluban

Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr, Jegyző Asszony!
Kedves Barátaink!

– Május 10-én a faluház adott otthont a Berzsenyi Dániel Főiskola
művelődésszervező szakos hallgatóinak már hagyományossá vált
évzáró műsorához. Az idei feladat
a Sében élő sportolók és művészek
felkeresése volt. A nem mindennapi vetélkedők során a főiskolások
és a falu lakói mérhették össze tudásukat és szerencséjüket. Emellett
a beszélgetések során érdekes dolgokat tudhattunk meg a falu lakóiról és Séhez való viszonyukhoz.
– Június 9-én kagylókból, ásványokból és gyöngyfűzésekből álló
kiállítást tekinthettünk meg a faluházban. A tárlat érdekessége, hogy
Husz Klaudia, a Neumann János
Általános Iskola 5. osztályos tanulója és hat osztálytársa szerveztek
mindent a szórólapkészítéstől a
tárgyak elrendezéséig.
– Június 25-én az aerobicos hölgyek kerékpártúrán vettek részt,
melynek úti célja Bozsok volt.
– Június 28-án a Sey-találkozó
előzményeként kopjafát állítottak a
faluház előtti téren, amelyet Joó

A magam és az egész család nevében szeretnék köszönetet mondani
Önöknek, Nektek, hogy találkozónkat Sében tarthattuk, s hogy családi eseményünk egyben a falu eseménye, rendezvénye is lehetett.
Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat minden kedves séi közreműködőnek, szervezőnek. Igazán pompás szervezés, kivitelezés, felséges
vendéglátás jellemezte a találkozót. A megemlékezések, az avató
beszéd, az esperes úr prédikációja
szívet melengető volt. A Séről szóló
előadásból sok hasznos új ismerethez jutottunk. Joó László úr kopjafája valamennyiünk elismerő csodálatát váltotta ki.
Már a találkozón is, de hazafelé az
úton még inkább megfogalmazódott bennünk az az elképzelés,
hogy ennek a találkozónak folytatása legyen. A család valamennyi
ága így gondolkodott egymástól
függetlenül is, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy másnap
„égtek a telefonvonalak” a Sey-ek

között.
Szeretnénk találkozónkat évi rendszerességgel megismételni egymással és kedves séi barátainkkal. A
későbbiekben azonban úgy, hogy a
községnek ez ne jelentsen anyagi
terhet! Erre vonatkozólag remek
elképzelések születtek, amiknek
finomítását, kidolgozását a közeljövőben megtesszük, ha ötletünk a
község részéről erkölcsi támogatást és helyeslést nyer.
Pécs, 2001. július 2.
Baráti üdvözlettel: Sey Gábor

Várja-e a csatornát?
Pezenhófer Brigitta
Az utóbbi időben egyre többször
hallottam a falu lakóit a csatornázásról beszélgetni. Kíváncsi voltam a véleményükre. Először Janzsó László polgármester urat
kerestem fel, hogy megtudjam a
legújabb híreket. A polgármester
úr elmondta, hogy 4 falut érintenek
a csatornázási munkálatok, melyek
teljes összege kb. 1 milliárd 200
millió Ft, és ebből falunkra 400
millió Ft esik. A pályázati kiírás
szerint ennek az összegnek 30%-át
még ebben az évben fel kell használni. Ennek végrehajtása nehezen
valósítható meg, hisz a kivitelezők
megpályáztatása nagyon hosszú
folyamat. Így a ”piszkos munka”
előreláthatólag 2001. decemberében kezdődik meg, és befejezése
2002-ben várható. Janzsó László
bízik abban, ha még egy elbírálás
alatt álló pályázatot is sikerül a
falunknak elnyernie, akkor a Sé
lakóira nehezedő költséget le tudják ”tornászni” a bekötésenkénti
kb. 200-250 ezer Ft-ra, melynek
15%-át az állam visszatéríti a lakosságnak, és kedvező hitellehetőségeket is ajánlanak. A polgármester úr reméli, hogy ezzel
megoldódnak Sé környezetvédelmi
prob-lémái, annál is inkább, mert
valószínű, hogy a rákötés kötelező
lesz.

Megkérdeztem 9 falubelit, hogy mi
a véleménye a témával kapcsolatban:
Pap Béla szerint a környezet sokkal drágább, mint amennyibe a bevezetés kerülne. Antal Józsefné
véleménye, hogy saját magunkat
fertőzzük azzal, ha a földekre engedjük a szerves anyagokat. Molnár József elmondta, hogy a fejlődésnek nem lehet gátat szabni, a
csatornázás hozzátartozik a higiéniához és a falu közművesítéséből
már csak ez hiányzik. Tímár Gáborék már több, mint 10 éve várják,
hogy a szennyvíz a csatornán keresztül menjen ki a házból.
„Már ha itt lenne, is késő lenne”nyilatkozta Jáger László, aki a
gyakran nehezen elviselhető szagra
panaszkodott. Szakály István attól
tart, hogy sokan az anyagi okok
miatt nem tudják vállalni a rákötést, és így nem fog megoldódni,
vagy csak mérséklődik a kertszen-nyezés, és a ”bűz”. Horváth Sándorné és Polgár László bízik abban, hogy a pénzintézeteknél
kedvező hitellehetőségek mellett
törleszteni tudja a csatornázási
munkák költségeit.
A megkérdezettek mind egyetértettek abban, hogy a falunak szüksége
van a csatornára, hisz lassan már
megfizethetetlen lesz a szippantásért járó díj.

Az ÖrökSÉgünk Alapítvány 2001. évi programja
– A múlt évben elkezdett Millenniumi Emlékpark építését folytatjuk, amelyhez a hiányzó növényeket az önkormányzat vásárolja
meg. A park folyamatos gondozását, karbantartását vállaljuk.
– A Sey család 2001. június 30-án
tartotta Sében családi találkozását.
Az önkormányzat a régi séi nemesi
család emlékére kopjafát állított.
Az ünnepség szervezésében részt
vettünk, segítséget nyújtottunk.
– A Sey család felajánlott összeggel csatlakozott alapítványunkhoz.
– A falunapi rendezvényeken részt
veszünk, szervezésében, lebonyolí-

tásában segítséget adunk.
– A falu temploma 2001. szeptember 16-án lesz 100 éves. Az Alapítvány a 100 éves zászlóhoz szalagot készít felirattal, amelynek
eredeti szövegét a krónikák megőrizték.
– Az augusztusban megjelenő Séi
Telegráf
megjelentetésébe
az
ÖrökSÉgünk Alapítvány is bekapcsolódik. Az önkormányzati híreken kívül az alapítványi híreket és
az alapítvány működéséről készített 2000. évi értékelést is közzé
tesszük.
– A faluház külső megvilágítása az
Alapítvány szervezésében és az
önkormányzat költségére készül el.
– Az új színházi évadban színházlátogatáson veszünk részt, amelyet
majd az önkormányzati újságban
hirdetünk meg.

Az Alapítvány 2000. II. félévi
támogatói
1. Önkormányzat, Sé
2. Energonet Kft.
3. Garger Imre
4. Janzsó László
5. Emődi Gábor
6. Dr. Nedecky Alajos
7. Sallai Enikő
8. Rózsa Zoltán
9. Horváth Istvánné

20000 Ft
10000 Ft
10000 Ft
10000 Ft
10000 Ft
5000 Ft
5000 Ft
2000 Ft
1000 Ft

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az alapítvány 2000. január 1-jén
74 e. Ft saját tőkével rendelkezett,
az év végére ez az összeg 220 e.
Ft-ra emelkedett, a növekedés 146
e. Ft. Éves bevételünk a költségvetésben tervezett 234 e. Ft-tal szemben 390 e. Ft volt.
Bevételek:

e. Ft

Megneve- Előző év
zés
Adomá42
nyok,
egyéb
támogatások
Kamat1
bevételek
Előző évi
maradvány

Tárgyévi
terv.
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2

Tárgyévi
tényl.
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10
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74
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Összesen:

43

234

390

A táblázatból is kitűnik, hogy az
alapítvány bevétele 2000. évben az
előző évhez és a tervezett összeghez viszonyítva is emelkedett. Ennek egyik oka, hogy sikerült céljainkat a lakossággal megismertetni
és elfogadtatni. Az év folyamán
több programot szerveztünk, melyeket sikeresnek mondhatunk. Június hónapban felhívást tettünk
közzé a lakosság felé, amelyben
írtunk eddigi tevékenységünkről és
ismertettük céljainkat. Júliusban
társadalmi munkát szerveztünk a
Millenniumi Emlékpark kialakítására, amelyen sokan részt vettek.
Augusztusban kirándulást szerveztünk az Országházba a koronázási
ékszerek megtekintésére. A falunapra falutotót állítottunk össze, a
legjobbakat a rendezvényen jutalmaztuk. Szeptember hóban a millenniumi zászlóátadási ünnepség
megszervezésében aktívan részt
vettünk. Erre az alkalomra helytörténeti kiállítást rendeztünk. November hóban adventi hangversenyt
szerveztünk a templomban. A rendezvényen a község lakói szép
számban jelentek meg.
Kiadások:
Megnevezés
Költségek
Támogatás
Összesen

e. Ft

Előző év
19
19

Tárgyévi
terv.
22
22

Tárgyévi
tényl.
14
156
170

A kiadások az előző évhez és a tervezetthez viszonyítva csökkentek.
2000. évben 156 e. Ft-tal támogattuk a faluban lévő római katolikus
templom felújítási munkáit. A
templomkereszt teljesen megújult,
az aranyozási költség összegével
támogattuk a munkákat. E célra
adományokat gyűjtöttünk.
Költségeink nagy részét a hirdetési
díj és a Falunapi totó jutalmazása
teszi ki.
Összességében
elmondhatjuk,
hogy 2000. évben az alapítvány
vagyona nőtt, rendezvényeinken a
falu lakói közül sokan megjelentek
és elismerően nyilatkoztak mun-

kánk-ról.
Csalló Ferenc, a Kuratórium elnöke

Felhívás!
Hamarosan elkezdődnek az orgona-felújítási munkálatok a templomban. Kérjük a falu lakosságát,
hogy támogassák e nemes célt!
A Zrínyi Miklós utcában Mitsubishikulcsot találtak. A kulcs átvehető a
polgármesteri hivatalban.

Aranykör Klub
Június 23-án buszos kirándulásra
indultak az Aranykör Klub tagjai.
Nagyvázsonyban megtekintették a
Kinizsi-várat. Innen Tihanyba vezetett az út. Az apátság épületében
a kirándulók litánián vehettek
részt, melyet Szabó Árpádné szervezett.
A bátrabbak számára kellemes időtöltést jelentett Tapolcán a malomtavi csónakázás.
A sümegi séta után időben érkeztek vissza Szombathelyre, ahol a
Csónakázó-tónál
megrendezett
Szent Iván-éji tűzijátékot nézhették
végig.

Irány északkelet!
A Séi Baráti Kör tagjai, pártolói
és szombathelyi ismerősei július 5től 8-ig az Északi-középhegységbe
utaztak, ahol feledhetetlen programokon vehettek részt.
Az utat Magyarné Várallai Lívia
szervezte, vezette. A remek kirándulásért köszönetünket fejezzük ki
a tanárnőnek!
Első nap Budapest látnivalóival
ismerkedtünk. A János-hegyi kilátótól libegővel utaztunk le a Zugligetig. A 8 méteres magasságban
többen kényelmetlenül érezték magukat a függőszékekben.
A Campona bevásárlóközpontban
található Tropicariumban az óceánok és a trópusok világát lehet
megismerni. A látogatók mellett,
fölött tigris- és barna cápák úszkáltak, színpompás halakban gyö-

nyörködhettünk.
A szilvásváradi kempingben kényelmes szállást jelentettek a rendelkezésünkre álló faházak. Aggtelek, Miskolc-Tapolca látnivalói
után Egert kerestük fel. A Szépas-szony-völgyben elfogyasztott ebédet követően kerekedtünk fel és
érkeztünk haza fáradtan, élményekkel gazdagon.

meglopott tolvajok című francia
bábjátékot.

Bátorságtúra:

18.00: Tombolasorsolás
19.00: A paThalia Társulat
előadása: Rettegi Fridolin: A

Egyre népszerűbb a Séi Baráti Kör parkerdei
bátorságtúrája. Augusztus 7-én este nyolc órakor indult a közel ötven fős sereg. Az egyórás gyaloglás nem volt megerőltető. A
vándorok sült szalonna, kolbász és
sült kukorica mellett beszélgetve
már a következő túrát tervezgették.

Falunapi programok
Augusztus 17. péntek:
21.00: Mozi a futballpályán
(eső esetén a faluházban) a film
címe: Taxi 2
Újabb bonyodalmak Marseilles
utcáin: egy titokzatos nindzsacsapat elrabolja az ide érkezett japán
védelmi minisztert. A francia filmes fenegyerek, Luc Besson bábáskodása mellett készült habkön-nyű akcióvígjáték folytatása.

Augusztus 18. szombat:
10.00: Kispályás foci a sportkör
szervezésében. A tavalyihoz hasonlóan idén is két korcsoport lesz.
I. korcsoport: 12 éves korig, II.
korcsoport: 13-18 éves korig. A
győztesek mindkét kategóriában
vándorkupát kapnak. A meccsek
2x10 percesek. 5+1 fős csapatokat
várunk. Jelentkezni a Sportkör vezetőinél lehet.
Ezután ebéd, melyet szorgos kezek a pályán főznek. A gulyás,
babgulyás, vadpörkölt finomnak
ígérkezik.

15.00: Magor Íjászegyesület
16.00: Mandragóra Bábszínház
előadásában tekinthetjük meg A
3

17.00: Tihanyi Vándorszínpad
előadása: budapesti művészek
vendégjátéka a Kishúgom, bátyuskám című humorral tűzdelt, zenés
összeállítás. Szerepel: Tihanyi
Tóth Csaba, a Barátok közt c. sorozat sztárja; Tihanyi Tóth Kinga;
Gulyás Zoltán parodista, valamint
Albert Dezső zongorista.

csodafőzet c. komédiáját láthatjuk
tőlük. Sziporkázóan szellemes,
rendkívül szórakoztató és fordulatokban gazdag komédia.

20.00: Bál: zenél Albert Dezső
21.30: Tűzijáték!!!
A nap folyamán lesz légvár,
büfé, táncosok bemutatkozása,
görkorcsolya-bemutató,
szombathelyi karneváli szereplők fellépése, tábortűz és
még sok más + meglepetések!
Kérjük a lakosságot és a vállalkozókat, hogy részvételükkel és
hozzájárulásukkal segítsék a
rendezvény sikerét! Köszönjük!

Sport
Futás: Major Ferenc és fia, Dániel szinte minden jelentős futóversenyen megjelenik, ahol a legkitartóbb és leggyorsabb versenyzőket
keresik. Több sikeres szereplésükről számolhatunk be. Pinkafelden
Dani 26 induló közül a 2. helyet
szerezte meg, Aspangban 37 induló közül a 3. helyet. Parndorfban és
Ober-pullendorfban pedig első lett
a fiatal hosszútávfutók népes mezőnyéből.
Az apa sem marad le a sikerekkel.
Fürstenfeldben 320 induló közül 4.
lett, az Elvira-maratonon pedig az
első. Gratulálunk!
A versenyeken apa és fia Sé színeiben indulnak, címeres mezünket
viselik.
Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató
2001. augusztus 11. Megjelent 300 példányban
Szerkesztő: Csalló Ágnes, Sörös István

Felelős kiadó: Janzsó

László polgármester
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