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Iskolakezdési hozzájárulás
A képviselő-testület augusztusi
ülésén döntött arról, hogy a hagyományoknak megfelelően iskolakezdési támogatásban részesíti az
általános iskolásokat, középiskolásokat, főiskolai és egyetemi hallgatókat. A támogatást a Polgármesteri Hivatalban vehetik át augusztus
17-én, 18-án és 19-én 8.00 órától
16.00 óráig.

Balatonberényi tábor
“Sé és Vassurány, 36 fiú, lány,
mindenkit lepipál!” – hangzott a
csatakiáltás néhányszor a berényi
táborban. 25 séi tanuló nyaralt július 5-től egy héten át a Balatonon.
A gyerekek dicsérték a jó programokat, rossz idő esetén sem unatkoztak. Fürdés, napozás, hajókirándulás, horgászás szerepelt a
kedvenc időtöltések között.
A tanulók a csatakiáltásnak megfelelően ügyeskedtek a versenyekben: nyertek a Ki vagyok én? című
vetélkedőn, séi lett a gólkirály, sőt
a fiúknak rendezett szépségverseny
első hercege is.
A közös nyaralás megszervezéséért, a gondoskodásért a gyerekek
elismerő szavai után mi is köszönetet mondunk Magyarné Várallai
Líviának, a tábor vezetőjének.
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Augusztus 13. péntek
16.00: Sétől Séig kerékpártúra
Hány kilométerre van Sétől Sé?

Pontosan negyvenhárom kilométerre. Bárki kipróbálhatja, képes-e
megbirkózni a távval kerékpáron.
Szívesen látunk mindenkit, bármilyen biciklivel.
Indulás a futballpályáról. Útvonal:
Sé, Szombathely, Nárai, Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes, Felsőcsatár, Narda, Torony, Sé.
Az első drótszamaras túrát 1990ben szerveztük. Azóta több túlélő
bizonyította, hogy a táv megtehető.
Minden kerékpáros vándor a vendégünk a futballpályán lévő büfénél.

21.00: M O Z I
A kosárlabdapályán vetítjük a Keresd a nőt! című amerikai filmvígjátékot.
Ted a világ legszerencsésebb fickója - legalábbis arra a néhány órára, amíg úgy hiszi, hogy az iskola
legjobb nőjével, Maryvel (Cameron Diaz) fog a szalagavatón feszíteni. A nagy napon azonban sajnálatos események történnek.
Eltelik 13 év, mire Ted rájön, hogy
egyetlen nőt szeretett egész életében, Maryt, akinek nyomát veszítette. Felbérel tehát egy magándetektívet, hogy derítse ki, mit csinál
Mary. A detektív megtalálja a
lányt, de azonnal bele is szeret...

Augusztus 14. szombat
9.00: Futóverseny
Jelentkezés és indulás: 10 éves korig a Hét vezér utca sarkán lévő
parkettás üzletnél.
10 éves kortól 85 éves korig a sárga tetoválószalon előtt.
A távot a séi utcákon kell lefutni.
Kérjük a futókat, 9 óránál előbb
iratkozzanak fel a megadott helyszínen vagy a verseny szervezőjénél: Major Ferencnél. Cél: futballpálya. Korcsoportonként az első
három helyezettet díjazzuk.
9.50: Majorettek felvonulása a
kőkereszttől az események színhelyéig, a futballpályáig.

10.00:

Népi

kismesterségek

(fafaragó, kosaras, fazekas, mézeskalácsos) bemutatói, vásárlási lehetőség. A gyerekek textiles és kéz-

műves foglalkozásokon vehetnek
részt. Lesz gyöngyfűzés, síkbábkészítés, bábu fabrikálása fakanálból,
hímzés...
Magyar Feri bácsi lova türelmetlenül várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Ha a lóhát foglalt lesz, nincs
gond, mert szamárról is gondoskodtunk. Csökönyös-e a szombathelyi jószág? Majd kiderül.

10.20: Főzőverseny indítása
Főzni szerető háziasszonyok, férfiak jelentkezését várjuk augusztus
9-ig, hétfőig, akik szívesen vennének részt a versenyben. A katlanba,
bográcsba való húsról az önkormányzat gondoskodik. Hogy kinek
a főztje ízlik jobban, azt független,
kiskorpádiakból álló zsűri, illetve a
pályára lelátogató tisztelt közönség
dönti el.
Kérjük, a Polgármesteri Hivatalban
jelentkezzenek, hogy megbeszélhessük a részleteket.

10.30: Ki a jobb?
Kispályás labdarúgó kupa fiúknak
két korcsoportban. 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. Díjazva lesz a
legjobb mezőnyjátékos, a gólkirály
és a legjobb kapus.
Legkésőbb 10.00 óráig lehet nevezni Szabó Lászlónál, a sportkör
elnökénél.

11.00: Kosárra dobó verseny
az ÖrökSÉgünk Alapítvány szervezésében.

Falutotót tölthetnek ki az alapítvány sátránál.

14.00: Tréfás sportvetélkedő
12 fős csapatok mérkőznek egymással. Olyan csapatokkal lehet
nevezni, amelyekben 1 alsó tagozatos fiú, 1 alsó tagozatos lány, 2 felső tagozatos fiú, 2 felső tagozatos
lány, 1 középiskolás fiú, 1 középiskolás lány, 2 felnőtt férfi és 2 felnőtt nő szerepel.
A csapatkapitányok kezdjék meg
időben a toborzást! Jelentkezni a
játék szervezőjénél, Altai Lászlónénál lehet.
14.00 órától működik a légvár,

lehet kürtőskalácsot sütni.

15.30: Kutyabemutató
A Séi Munkakutya Klub bemutatkozása. Fegyelmező gyakorlatokat,
ügyességi, őrző-védő feladatokat
láthatunk. A klub vezetője, a séi
Horváth Gábor különösen látványos bemutatót ígér.

16.15: Mandragóra Színház
Rózsa Sándor igaz története
A kétszemélyes, családi bábszínház vásári bábjátékai minden korosztály számára érdekesek.
Rózsa Sándor, a híres betyár különös kalandba bonyolódik. Régi bűneiért elfogják és csaknem az
akasztófán végzi, de hősünk nem a
zsandár miatt aggodalmaskodik,
mert megjelenik az ördög, hogy a
lelkét követelje.

16.50: Kutyaszépség-verseny
17.00: Labdarúgó mérkőzés
17.10: Oladi Vegyeskar műsora
Az Oladi Szentháromság Vegyeskar 1998 májusában alakult 15 fővel. Büszkék celldömölki, egyházashetyei, rédicsi fellépésükre.
18.00: ÖrökSÉgünk Alapítvány
bemutatkozása, a totó értékelése, a
kosárra dobó verseny díjazása.

18.15: Tombolasorsolás
Várjuk, keressük a falunapi rendezvényeket támogatni kívánó vállalkozókat, cégeket. A támogatás
fejében hirdetések helyezhetők el a
futballpályán. A falunap szponzorainak nevét vagy a vállalkozás
elnevezését a Séi Telegráf következő számában közöljük.

19.00: Regös együttes műsora
Az 1972-ben alakult népzenei
együttes fennállása alatt volt a
szombathelyi Ungaresca, a körmendi Béri Balog Ádám táncegyüttes, a sárvári Néptánckör és
több ausztriai, francia és belgiumi
magyar tánccsoport kísérő zenekara. Az együttes hosszú fennállása
alatt gazdag hangszerkészlettel és
repertoárral vesz részt hazai és külföldi programokon. 21 európai országban muzsikáltak.
Szeretnék, ha minél többen táncolnának a talpalávaló zenére.

20.00: Világbajnok kötélugrók
A Szombathelyi Kötélugró Klub
csapata 1997-ben Ausztráliában a

sydneyi versenyen lett junior világbajnok. Tavaly Amszterdamban
az ifjúsági Európa-bajnokságon
szereztek első helyezést. Az idei
budapesti Eb-n százszázalékosan
teljesítettek.

20.30: Peter Cullin: szaxofon
Peter Cullin Ausztráliában él, zeneszerző. Önálló CD-je nemrégiben jelent meg. Szaxofonjátékát
hallgatva a Csendes-óceán partvidékére repülhetünk gondolatban.

21.00: Tábortűz és patakparty
A szabadtéri bálon zenél a szombathelyi Rokonok együttes.

Rossz idő esetén a programok
zömét a Faluházban és környékén tartjuk!
Hol járunk? Melyik ország melyik városának nevezetessége a Sé katedrális? Válasz: Portugália, Lisszabon.

Séi Baráti Kör
. Kirándulás Grazba: nagyszerű lehetőséget biztosít heti egy alkalommal a MÁV Rt. Augusztus
végéig minden pénteken kedvezményesen utazhat bárki a stájer
fővárosba. Július 30-án a kétszer
három órás utazás közötti időben
kényelmesen számtalan nevezetességet (fegyvermúzeum, fogaskerekű, operaház, dóm, mauzóleum...)
tekintettek meg a kirándulók.

. Az eltűnt nap nyomában:
mesék, mítoszok számolnak be a
sötétség koráról, amikor gonosz
hatalmak tartották fogva a meleget,
fényt adó égitestet. A fényt a legfiatalabb királyfi szabadítja ki a rabságból.
Augusztus 7-én, szombaton egy
napot formáló fényes tárgyat rejtünk el a szombathelyi parkerdőnél. Az eltűnt nap felkutatására
21.00 órakor indul az éjszakai
erdei túra a faluháztól. Csak a
legbátrabbak jöjjenek! A nap megtalálója jutalomban részesül. Legfőbb hősugárzónk nélkül azonban
mindannyian szegényebbek lennénk. Szalonnasütés, játék után
érkezünk haza.
. Tűzijáték Budapesten: a kör
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augusztus 20-án buszos kirándulást
indít. A tervezett útvonal: Tata,
Esztergom, Visegrád és csak este
Budapest. Útiköltség: 1900 Ft/ fő.
Jelentkezni augusztus 10-ig lehet a
következő telefonszámokon: 352213, 352-450.
. ÁllatmeSÉk: ezzel a címmel
jelenik meg a falunapra a Séi Baráti Kör kiadásában a főiskolai hallgatók által gyűjtött állatos történeteket tartalmazó könyvecske. A
kiadvány a posta sátránál vásárolható meg.

SPORT
. Futballcsapatunk első nagypályás
edzőmeccsén 5:3 arányú győzelmet aratott július 24-én a Raszter
ifjúsági csapata ellen.
. Augusztus 1-jén viszont tanulságos vereséget szenvedtek sportolóink a Bucsuban lejátszott barátságos labdarúgó mérkőzésen. Az
eredmény 7:1 lett az ellenfél javára.

Körzeti bajnokság
Az "Északi csoport" őszi sorsolásának megfelelően futballistáinknak az alábbi időpontokban szurkolhatunk:
1. augusztus 15. 14.00 óra: Sé –
Bucsu; 2. augusztus 22. 14.00 óra:
Sé – Peresznye; 3. augusztus 29.
14.00 óra: Kőszeghegyalja – Sé;
4. szeptember 5. 15.30 óra: Sé –
Cák; 5. szeptember 12. 15.30 óra:
Söpte – Sé; 6. szeptember 19.
15.00 óra: Sé - Spari FC; 7. szeptember 26. 15.00 óra: ArborétumHerény – Sé; 8. október 3. 14.00
óra: Gyöngyösmenti – Sé; 9. október 10. 11.30 óra: Sé – Perenye;
10. október 16. 13.30 óra: Felsőcsatár – Sé; 11. október 24. 11.00
óra: Sé – Narda; 12. október 30.
13.00 óra: Vasasszonyfa – Sé; 13.
november 7. 10.30 óra: Sé - Nemescsó
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