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Az új évezred hajnalán Sé 

minden polgárának boldog 

karácsonyt, békés új esztendőt 

kívánunk! 

 

 

Önkormányzati hírek 

 

. Közmeghallgatás: Sé Község 

Képviselő-testülete december 28-

án kedden 18.00 órai kezdettel 

közmeghallgatásra (falugyűlésre) 

hívja a falu polgárait. Téma: az óév 

értékelése, a jövő évi feladatok is-

mertetése, megbeszélése.  

A közmeghallgatást követően kö-

zös koccintással köszöntjük a ké-

szülődő évezredet. 

. Karácsonyi segély: az önkor-

mányzat karácsonyi ajándékként az 

egyedül élő nyugdíjasoknak 2000, 

a házaspároknak 3000 forint ös--

szeget juttatott el. Az óvodás korú 

gyerekek szintén 2000 forint támo-

gatást kaptak. 

. Bemutatkozott a tél: kemény 

hideggel, hóval jelentkezett a nov-

ember. Havazással továbbra is 

számolhatunk. Felhívjuk a lakos-

ság figyelmét, hogy a járdákról 

tisztítsák le a havat, a jeget! Kerül-

jük el a baleseteket, segítsük a kö-

zösség közlekedését! A havas ut-

cákat az önkormányzat 

lehetőségeihez mérten egy helyi 

vállalkozóval takaríttatja le. 

. Falukrónika: a Magyar Mil-

lennium Kormánybiztos Hivatala 

kedvezően bírálta el pályázatunkat, 

anyagilag támogatja a Séről jövő 

évben megjelenő helytörténeti mo-

nográfia kiadását. 

A kiadvány szerkesztésénél min-

den adat a segítségünkre lehet, 

ezért kérjük: "porolja le" mindenki 

a padlását, keresse elő régi fényké-

peit, a falu története szempontjából 

fontos tárgyi emlékeket és juttassa 

el őket a faluházba.  

A gyűjtött anyagot a kiadványon 

túl szeptemberben kiállításon mu-

tatjuk be.  

. Kábeltévés rendszer: a magas 

karbantartási költséget az önkor-

mányzat egyedül nem tudja vállal-

ni, ezért a képviselő-testület 250 

Ft/ hó karbantartási díjat állapított 

meg családonként. Kérjük azokat, 

akiknek a befizetésekkel kapcso-

latban elmaradásuk van, minél 

előbb rendezzék azt a polgármeste-

ri hivatalban vagy a kapott csek-

ken. 

. Gépjárműadó: az eddigi 600 

forint helyett 2000-től 700 forintot 

kell fizetni minden megkezdett 100 

kg után. 

. Baseball: előzetes tárgyalások 

folynak a pálya nélkül maradt 

szombathelyi Anyaszomorítók el-

nevezésű baseballcsapattal arról, 

hogy milyen feltételekkel tehetik át 

székhelyüket Sébe. A csapatnak 

jelenleg két séi tagja is van. 

. Építéshatósági értekezlet: 
faluházunk adott helyet Szombat-

hely és környéke önkormányzatai-

nak építéshatósági értekezletéhez. 

A szakmai fórumon jegyzők, épí-

téshatósági ügyintézők vettek részt. 

. Idősebbek napja: az önkor-

mányzat szervezte a december 19-

én megtartott ünnepséget. Janzsó 

László polgármester köszöntője 

után séi fiatalok kedveskedtek 

verssel, zenével az idősebbeknek. 

Szereplők: Fichtacher Renáta, Kiss 

Márton, Martos Renáta, Németh 

Nóra, Pezenhófer Brigitta, Szabó 

Nikoletta, Szép Gergő, Udvardi 

Mónika, Vámos Anett, Viszked Ta-

más. A gyerekek műsorát követően 

dr. Jakab Margit nyugalmazott 

gyerekorvos Sík Sándor egyik ver-

sével köszöntötte kortársait. 

Meglepetésként a Melódia együttes 

adott műsort. Langer Tivadarné 

Kabos-paródiája mindenkinek tet-

szett.  

Ezen a napon ünnepelte 60. szüle-

tésnapját Horváth Géza Ady Endre 

utcai lakos, akit külön figyelmes-

séggel köszöntöttünk. 

 

Szeretettel várjuk a  

december 24-én 16.30-kor 

a séi templomban tartandó 

karácsonyi Jézuska-várásra. 

 
A séi betlehemező gyerekek 

 

ÖrökSÉgünk Alapítvány 

 
Az év végéhez közeledve a legtöbb 

szervezet számba veszi éves tevé-

kenységét, értékeli eredményeit. 

Nagy múlttal az alapítvány még 

nem rendelkezik, 1999. július 1-jén 

jegyezte be az illetékes bíróság.   

Alapítványunk első bemutatkozása 

augusztus 14-én a falunapon tör-

tént. Kosárra dobó vetélkedőt szer-

veztünk, a falu történetére kíván-

csiak részére falutotót készítettünk. 

A legjobb eredményt elérőket meg-

jutalmaztunk. Különösen a falu-

totónak volt nagy sikere. Az ala-

pítvány sátránál sokan megálltak, 

tájékozódtak, aztán egy-egy totót 

kitöltöttek. 

Az alapítvány hivatalos bemutatá-

sára a Faluházban került sor szept-

ember 25-én. Ide vártuk a falunk-

ban működő valamennyi szervezet 

vezetőjét, a falu érdeklődő lakos-

ságát és a vezetőit.  

Mint ismeretes, alapítványunk la-

kóhelyünk épített és szellemi örök-

ségeinek megőrzésére vállalkozott. 

Első feladatnak a falu legszebb és 

talán legöregebb örökségének, 

templomunk tornyának felújítását 

tűztük ki célul, valamint az orgona 

megjavításához szeretnénk hozzá-

járulni. 

Ugyancsak célunk a falu fiataljai-

nak támogatása. Ennek jegyében 

december 29-én este hat órára 
műsoros estet szerveztünk. Felhí-

vással fordultunk a falu fiataljai-

hoz, hogy mutassanak be egyéni 

műsorszámokat. A jelentkezők kö-

zött akad versmondó, fiatal zenei 

tehetség, táncos. Mindenkit szere-

tettel várunk, bizonyára jól fognak 
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szórakozni. Belépődíjat nem ké-

rünk, azonban szíves adományokat 

elfogadunk.  

Alapítványunk tevékenységeként a 

templom külső megvilágítása min-

denszentek ünnepére készült el. 

Megvalósítása úgy vált lehetővé, 

hogy az Önkormányzat a költsége-

ket átvállalta, a kivitelezés pedig 

társadalmi felajánlásként díjmente-

sen készült el. Ezért köszönetünket 

fejezzük ki. 

Alapítványunkat többen is támo-

gatták, akik felajánlásukat csekken 

juttatták el számlánkra. Ezúton kö-

szönjük meg támogatásukat.  

Az Örökségünk Alapítvány és a 

magam nevében a falu lakosságá-

nak boldog karácsonyi ünnepeket, 

sikerekben gazdag boldog új évet 

kívánok! 
Az ÖrökSÉgünk Alapítvány nevében 

Csalló Ferenc, a kuratórium elnöke 

 

A füstmentes faluért 
 

dr. Jakabné Varga Cecília 

 
Napjainkban már a sajtóban és az 

óriásplakátokon is hatalmas betűk-

kel olvasható: "A dohányzás súlyo-

san károsítja az Ön és környezete 

egészségét!", de a mellettük lévő 

képek általában nem ezt sugallják. 

A mondatot, annak tartalmát sajnos 

sokan nem veszik komolyan. 

A dohányosok személyiségi jogaik 

megsértésének tekintik, ha valaki 

nem engedélyezi számukra a do-

hányzást. De mi van a nem do-

hányzók személyiségi jogaival? 

Talán nem mindenki tudja, de 

egyetlen csikk majdnem ugyanan--

nyi káros anyagot bocsát ki a leve-

gőbe, mint amennyit az elfüstölése 

során megtesz. 

Ismert egy mozgalom, melynek a 

célja, hogy füstmentes települése-

ken lakjunk. Mi lenne, ha Sé is 

csatlakozna ehhez az akcióhoz? 

Csak az kellene hozzá, hogy a köz-

területeken és a közintézmények-

ben (pl. faluház) senki ne gyújtson 

rá. Ez a dohányosoknak is érdeke 

lenne, hiszen minél kevesebbet do-

hányoznak, annál jobb nekik is. 

Elismerem, hogy az erős dohányo-

soknak nehéz megtenni az első lé-

péseket, hisz az ő szervezetük már 

annyira hozzászokott a nikotinhoz, 

hogy a megvonása komoly testi 

tüneteket is okozhat. Ezen azonban 

napjainkban már lehet segíteni. A 

gyógyszertárakban kaphatók ké-

szítmények, melyek segítenek a 

dohányzásról leszokni. Gyakran 

felvetik, hogy ezek a szerek nem 

valami olcsók. Ha azonban valaki 

kiszámítja, hogy egy hónapban 

pontosan mennyit költ cigarettára 

és ezt a költséget összehasonlítja a 

dohányzásról leszoktató kapszula 

vagy rágógumi árával, már nem is 

tűnik olyan drágának a készítmény. 

Ezek a szerek csak segítenek, a 

dohányzás "elfelejtése" azonban 

elhatározás és akarat kérdése!  

A készítmények nikotinmentesek 

és recept nélkül kaphatók a gyógy-

szertárakban. Létezik még egy ni-

kotint tartalmazó tapasz is, mely-

nek javallata a következő: a 

dohányzásról határozott szándék-

kal történő lemondás elősegítése, a 

szenvedélyszerű hozzászokás mér-

séklése, valamint a különböző el-

vonási tünetek enyhítése nikotin-

függő dohányosokban. Ezt a 

készítményt csak javaslatra, recept 

ellenében lehet megvásárolni. 

Még néhány nap és itt az ezredfor-

duló! A jövő évezredben már biz-

tos, hogy nem lesz sikk a dohány-

zás. Mi, séiek lehessünk büszkék 

arra, hogy az elsők között voltunk, 

akik a boltban hagyták a cigarettát!  
 

Nem csak a húszéveseké... 

 
Tavaly nagy sikerrel indult a “kí-

mélő torna”, amelyen korra és 

nemre való tekintet nélkül bárki 

részt vehet. A tornát gyógytornász 

vezeti. A cél az, hogy minden izü-

letet és izomcsoportot megmozgas-

sunk és kilazítsunk. 10 perces rela-

xációval fejezzük be a tornát. A 

részvételi díj havonta 500 Ft. Az 

idén péntek esténként 8 órakor 

kezdődött a torna a faluházban, de 

ezt az időpontot sokan - valószínű-

leg a hétvége közelsége miatt - 

nem tartják megfelelőnek. Gondol-

kodunk azon, hogy januártól szerda 

este 8 órára tesszük át az időpontot. 

Aki szeretné megváltoztatni az 

időpontot vagy más információra 

kíváncsi ezzel kapcsolatban, hívja 

a 352-315-ös telefonszámot este 6 

és 7 óra között! 

 

Újévi koncert 
 

Január 2-án vasárnap 18.00 órai 

kezdettel séi művészek közremű-

ködésével immár második alka-

lommal újévi koncerttel kezdjük az 

évet a faluházban. Az esemény a 

Vas megyei hivatalos millenniumi 

ünnepségek sorában az első ren-

dezvény. A jótékonysági koncert 

bevételét a művészek a séi temp-

lom orgonájának renoválására 

ajánlják fel. 

 

Napló 
 

. Emlékezés halottainkra: nov-

ember 1-jén halottak napi megem-

lékezést tartottunk a ravatalozó 

előtt. Szerepeltek: Blazovits Bar-

bara, Dancs Zsófia, Fichtacher 

Renáta, Kecskés Mónika, Kincs 

Anikó és Gabriella, Kovács Ádám, 

Magyar Ádám, Magyar Attila, 

Márton Mercedes, Pezenhófer Bri-

gitta, Szabó Nikoletta, Szép Gergő, 

Udvardi Mónika, Vámos Anett. 

Sokan könnyezték meg a két fel-

nőtt szereplő (Antal Józsefné és 

Borbély István) versét. Az emlék-

műsort Magyarné Várallai Lívia 

rendezte. 

. Sé Mikulását száznál több 

gyermek várta a faluházban. Senki 

nem távozott üres kézzel. Az ősz 

apó a faluháznak is hozott ajándé-

kot. Több társasjátékot adott át az 

ifjúságnak.  

. Aranykör Klub estje: jó han-

gulatú évzáró rendezvényt tartott a 

klub december 7-én. Zenélt Szabó 

Ákos. 

A sporthíreket anyagtorlódás mi-

att következő számunk tartalmaz-

za. 
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