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ÖrökSÉgünk Alapít-

vány 

 

Szeptember 25-én a faluházban az 

alapítvány bemutatkozására került 

sor. A megjelenteket tájékoztattuk 

alapítványunk céljairól, a kitűzött 

feladatokról. 

Az Alapítványt létrehozók az ala-

pításhoz egy bizonyos összeget 

bocsátottak rendelkezésre. Termé-

szetesen az alapösszeg csak az in-

duláshoz elegendő, céljaink eléré-

séhez ennél sokkal többre van 

szükség. Az alapítvány nyitott, te-

hát a vagyont bárki, magánszemély 

vagy jogi személy gyarapíthatja, 

azt bármi módon támogathatja.   

Alapítványunk közcélú alapít-

vány, közérdeket szolgál, tevé-

kenysége kiterjed: 

 A művelődés, kultúra segítésé-

re, 

 Tudományos kutatásra, 

 Kirándulások szervezésére, 

 Ismeretterjesztésre, 

 Oktatásra, nevelésre, stb. 

 A falu értékeinek megőrzésére, 

épített és szellemi értékek gya-

rapítására,  

 Lakóhelyünk szépítésére. 

 

Több, nagyon fontosnak tartott, 

megvalósításra kitűzött feladatból 

elsősorban a legsürgetőbbet válasz-

tottuk:  

A falu templomának tornya az 

idők folyamán olyan súlyos káro-

sodást szenvedett, hogy megjavítá-

sa, illetve felújítása halaszthatat-

lan. A helyreállítás, óvatos becslés 

szerint kb. kétmillió forintba kerül.   

A másik fontos feladat szintén a 

templomhoz kötődik. Szemmel és 

füllel egyaránt érzékelhető a temp-

lom orgonájának rossz állapota. 

Ez sem kerül az előbbinél keve-

sebb pénzbe. 

Falunk templomát 1901. szeptem-

berben avatták fel elődeink, tehát 

2001 szeptemberében, a búcsún 

ünnepeljük a 100 éves évfordu-

lót. Ebből az alkalomból jubileumi 

hangversenyt tervezünk a remélhe-

tőleg felújított orgonán. 

Kérjük a falu lakosságát, hogy a 

fenti célokra juttassák el adomá-

nyaikat az alábbi számlára: Örök-

SÉgünk Alapítvány Sé 72700260-

10004373.  

Mód van hagyományos befizetési 

csekken is pénz feladására. Csek-

ket be lehet szerezni a postahiva-

talban, Kecskés Istvánéknál vagy 

Pezenhó-fer Györgynél.  

 

További híreink: Alapítványunk a 

séi fiataloknak “Ki mit tud?” ve-

télkedőt szervez, melyre egyéni 

vagy csoportos produkcióval lehet 

nevezni. 

Kategóriák: vers és próza; hang-

szeres zene; ének; tánc; egyéb. 

Korcsoportok: 1. általános iskolá-

sok; 2. középiskolások.  

A versenyt várhatóan december 

30-án bonyolítjuk le. A vetélkedő-

re november 20-ig az Alapítvány 

címén (Szabadság u. 45.) vagy a 

faluház vezetőjénél lehet nevezni. 

Séi fiatalok!  Mutassátok meg, mi-

re vagytok képesek, mit tudtok 

előadni! 

A versenyt rangos zsűri fogja érté-

kelni, a legjobbak értékes jutalmat 

kapnak.  

Még egy lehetőség, ezúttal kiseb-

beknek. Meseíró versenyt hirde-

tünk. Kedves gyerekek! Írjatok 

mesét és a művet juttassátok el 

december 4-ig a fent megadott cí-

mek valamelyikére! A borítékba 

tett írásokat a faluház postaládájá-

ba is bedobhatjátok. 

Témák: 1. Eredetmonda egy séi 

földrajzi név keletkezéséről. 2. 

Mese, melynek hőse valamely, a 

nép ajkán élő történeti személy, 

például Sey Gábor, Petróc vitéz 

stb. A forma és szellem lehet népi-

es. 3. Egyéb mese szabadon válasz-

tott témáról. 

A legjobban sikerült meséket vagy 

a művek egy részletét a "Ki mit 

tud?" vetélkedővel egy időben a 

szerzők előadják. 

Sok sikert kívánunk a vetélkedőkre 

történő felkészüléshez! 
 

Az ÖrökSégünk Alapítvány nevében 

Csalló Ferenc, a kuratórium elnöke 

 

 

Németh Pál, a festő 
 

Németh Pál 1937-ben született 

Szentkirályon, 1955-ben érettségi-

zett a szombathelyi Nagy Lajos 

Gimnáziumban, majd útépítő tech-

nikumot végzett Székesfehérváron. 

Nős, három fia és hat unokája van. 

Tizenhét évet dolgozott az építő-

iparban. 1977-től főfoglalkozású 

dobóedző, jelenleg a Szombathelyi 

DOBÓ SE-nél. Tanítványai Euró-

pa-bajnoki, világbajnoki címet 

nyertek különböző korcsoportok-

ban. Mesteredző. 1993-ban meg-

kapta a sportban elérhető legna-

gyobb kitüntetést, a Kemény 

Ferenc-díjat. 

A Képzőművészeti Főiskolára ké-

szült. Jaksa István festőművészhez 

járt diákkorában rajzot és festésze-

tet tanulni. 1958-ban felvételizett - 

jól, de politikai okok miatt nem 

vették fel. Elkeseredésében 18 évig 

nem vett ecsetet a kezébe. 

1976-ban kezdett újra festeni. 

Rendkívül sok elfoglaltsága miatt 

csak "vasárnapi" festőnek vallja 

magát. 1979 óta 26 önálló kiállítá-

son mutatkozott be: Szombathe-

lyen, Velemben, Budaőrsön, 

Nagykőrösön, Bozsokon, Sárváron, 

Körmenden, Tatán, Csepregen, 

Szentkirályon, Bőben, Zarkaházán 

és Szentgotthárdon. 

 

Németh Pál mesteredző és amatőr 

festő kiállítását október 24-én (va-

sárnap) 17 órakor nyitja meg Altai 

Lászlóné, egykori sporttárs. 

A kiállítás november 15-ig tekint-

hető meg a faluházban az intéz-
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mény nyitvatartási idejében. (Hét-

főn és szerdán 17 órától 20 óráig, 

csütörtökön és pénteken 18.30-tól 

20 óráig.) 

 

Könyvtári órák: könyvtá-

runk a polgármesteri hivatal fo-

lyosóján működik. Nyitvatartási 

idő: csütörtök: 17.30-tól 19.30-ig. 

A kötelező irodalmat kereső tanu-

lókat és az olvasni szerető felnőt-

teket Bartos Dénesné várja.  

 
"A század elejétől napjainkig" 

Albert Dezső 
táncdalénekes - zongorista 

 
önálló zenés nosztalgiaműsorán 

világslágerek és magyar slágerek 

szólalnak meg a művész tolmácso-

lásában. 

 

Időpont: október 23. szombat, este 

7 óra. 

A műsor után tánc hajnalig! 

 

A faluházi belépőjegy ára 250 Ft, 

diákoknak és nyugdíjasoknak 150 

Ft. 

A belépőjegyeket elővételben is 

megvásárolhatják a faluházban 

vagy a Szabadság u. 32. alatti zöld-

ségkereskedésben 8-tól 18 óráig.   

 

TOPIDO Kft. Személygépko-

csi- motorkerékpár- és segéd-
motorkerékpár-vezetői tanfo-

lyamot indít Sében október 15-én 

17.30-kor a faluházban.  

Kedvező árak, diákoknak ked-
vezmény! Jelentkezni lehet a 

helyszínen. Tel.: 20/ 9507-302  

 

AEROBIC: minden héten hétfőn 

és csütörtökön 19.30-tól 20.30-ig 

a faluházban! A foglalkozást veze-

ti: Szigeti Mónika. 

Kímélő torna: pénteken 20.00-

tól 21.00-ig! A faluházi tornát Jó-

zsa Katalin tartja. 

 

A falunapot támogatták 
 

Agrárért Kft. Szombathely, Zanati u. 4. 

Antal Miklós Nyugat-Platán Bt, fatelep 

Asbóth Istvánné, Újvári Anikó 

fodrászat, kozmetika: Hét vezér u. 

Balikó Lajos cukrászata: Szabadság u. 79. 

Beke Tibor cserépkályhás: Ady E. u. 30. 

Blazovits Zoltán Séi Anzo Kft.: Mó-

ricz Zs. u. 31. 

Boknak István teherfuvarozó: Szabad-

ság u. 12. 

Farkas Krisztián zeneszolgáltatás 

Friedrich Berg Siemens Matsushita 
Elektronikai Alkatrész Kft. vezérigazgatója 

Dr. Gál László BDTF főigazgatója 

Györke Károly Vasi Séfa Kereskedelmi 

Kft.: Móricz Zs. u. 17. 

Határcsárda vendéglő: Torony, Felsőőri 

u. 

Horváth Balázs Biga Kft.: Petőfi S. u. 

27. 

Horváth Gábor kutyakiképző: Mátyás 

király u. 14. 

Horváth Hajnalka varroda: Petőfi S. 

u. 

Horváth Istvánné mezőgazdasági 

vállalkozó: Berzsenyi D. u. 1. 

Horváth Lászlóné itallerakat: Kossuth 

L. u. 4. 

Dr. Husz Tamás orvos: Gábor Á. u. 5. 

Jáger László Szerház u. 8. 

Jakab Zsolt dr. orvos: Gábor Á. u.  

Janzsó László  

Jegyzőklub 

Kecskésné Jámbor Éva zöldség-

gyümölcskereskedés: Szabadság u. 32. 

Kiss Tibor Kvalitás Bádogos Szerelő és 

Szakipari Szövetkezet: Petróci sétány 5. 

Konti Zoltán asztalos: Móricz Zs. u. 2. 

Kovács Lajosné ruhakészítés: Berzse-

nyi D. u. 39. 

Kutai Zoltán cserépkályhás: Móricz Zs. 

u. 20. 

Magyar Ferenc Szabadság u. 69. 

Magyar Miklós őstermelő: Kinizsi P. u. 

Máté Lászlóné Flóra Takarító Szolgál-

tató Vállalkozás: Móricz Zs. u. 13.  

Nébu Bt. Charlie Pub Kölcsey u. 1. 

Németh Tibor teherfuvarozó: Zrínyi M. 

u. 7. 

Pajor István állattartó: Szabadság u. 48. 

Pap Béláné Kati presszó: Petőfi S. u. 18. 

Pék Zoltán Garázs Autósbolt: Rajki u. 

Peter Cullin Ausztrália 

Pölhös István virágüzlet: Szombathely, 

Komlósi u. 33. 

Raiffeisen Bank Szombathely, Fő tér 29. 

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet: 
Szombathely, Fő tér 38. 

Dr. Solti Ferenc fogszakorvos: Petróci 

sétány 

Súriné Takács Katalin kutyakozme-

tika: Szabadság u. 42. 

Sütő- és Édesipari Kft. Szőke János 

Szendi Péter látszerész: Szabadság u. 33. 

Szenteleki Tibor Réka eszpresszó: 

Kossuth L. u. 1/a 

Szőke Jánosné Mikro Market: Kölcsey 

F. u. 

Tóthné Babós Éva Mini ABC: Sza-

badság u. 63. 

Tóth Imre Berzsenyi D. u. 43. 

Török Zsolt Delicatesse: Szombathely, 

Sé között 

Vörös Dominó Építőipari Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 

Vörös Péter mérnök: Szabadság u. 87. 
 

Évadnyitó sakkverseny 
 

Dr. Jakab Zsolt 
 

1999. szeptember 25-én rendeztük 

meg első alkalommal az évadnyitó, 

meghívásos egyéni sakkbajnoksá-

got.  

A versenyt ezután évente tervezzük 

megrendezni, legközelebb már nem 

meghívásos rendszerben, hanem 

nyíltként: azaz bárki indulhat, de a 

"Sé bajnoka" címet és a vele járó 

kupát továbbra is mindig a legjobb 

helyezést elérő séi lakos nyeri, 

amelyet 1 évig birtokol. A kupát az 

nyerheti el végleg, aki összesen 

három alkalommal lesz Sé bajno-

ka. 

A felkért 10 versenyző közül heten 

(közülük egy Szombathelyről) tud-

tak megjelenni a versenyen. A 

körmérkőzéses rendszerben zajló 

versenyben minden partiban mind-

egyik versenyzőnek 15-15 perc 

gondolkodási idő állt rendelkezésé-

re. A rendkívül szoros és izgalmas 

mérkőzések után a végeredmény a 

következőképpen alakult: 1. Hor-

váth János (Szombathely): 5,5 

pont; 2. Sé bajnoka: Németh Ti-

bor: 5 p.; 3. Zsombori Viktor: 3 p.; 

4. dr. Jakab Zsolt: 3 p.; 5. Kovács 

Károly: 2,5 p.; 6. Varga László: 2 

p.; 7. Németh Balázs (egyetlen if-

júsági versenyző). 

A sakkozók az 1999/2000. évadban 

szerdánként 17 és 20 óra között 

gyakorolnak, edzenek a faluház-

ban. Továbbra is várunk minden 

sakkozni szerető gyereket, felnőttet 

egyaránt!   

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató 

1999. október 16. Megjelent 300 példányban 

Szerkesztő: Sörös István 

Felelős kiadó: Janzsó László polgármester  


