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Önkormányzati hírek
– Június 24-én Janzsó László vezetésével egy tizenöt fős küldöttség
vett részt a kiskorpádi testvérközség falunapján. A tőlük megszokott
módon nagyon szívélyesen fogadtak minket. A falunap nagyon
színvonalasra sikerült, és mindenki
jól érezte magát.
Az eddigi szokásokhoz híven az
idei falunapra is meghívtuk a kiskorpádiakat, melynek időpontját az
önkormányzat augusztus 19-ére
tűzte ki.
– A millenniumi zászlóátadásra
Hende Csaba államtitkár urat kértük fel, aki ennek szeptember 17én, a séi búcsú napján tud eleget
tenni.
– Jól sikerült társadalmi munkanap
volt július 8-án, szombaton. A szép
számmal megjelent sportbarátok a
sportöltöző alapozási munkáit végezték. A szorgos kezek kb. 30–35
m3 betont „dolgoztak be” az alapba
ezen a napon.
Itt szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki részt vett az
utóbbi évek egyik legsikerültebb
közösségi megmozdulásán. Többen
is megjegyezték: „Jövünk máskor
is, csak szóljatok.”
Délután Kiss Tibor ízletes babgulyást főzött a társadalmi munkában
elfáradt embereknek. A vacsora
után megeredt az eső, sietni kellett
haza.
Ezzel a munkával kb. 150 ezer forintot sikerült megspórolni. Szük-

ség van a takarékosságra, ugyanis
pótolni kell a sportfelszereléseket,
és egyéb járulékos költségek – bírók, játékengedélyek stb. – is terhelik az egyesületet.
Itt szeretnénk közzé tenni, hogy
azok, akik szponzorálni tudnák a
sportkört, azok jelentkezzenek a
sportkör vezetőségénél.

Felhívás
Bizonyára sokan tudják, hogy a
falu templomának tornya felújításra szorul. Bár a szükséges pénz
még nem áll rendelkezésre, már
elvállalta egy cég a kivitelezést. A
templom kapujára kihelyezett dobozba mindenkitől várjuk az ötleteket a torony színét illetően.
Aki úgy gondolja, hogy e nemes
célhoz anyagi támogatást is tud
adni, kérjük ezt a szándékát is jelezze ugyanitt.

Alapítványi hírek
– A sportöltöző alapozási munkáival párhuzamosan került sor a millenniumi emlékpark kialakításával
kapcsolatos munkákra. Az önkormányzat szerezte be az ehhez szükséges fákat és cserjéket, de az elültetést és ennek megszervezését az
ÖrökSÉgünk Alapítvány vállalta
magára.
Minden lelkes résztvevő munkáját
köszönjük.
– Az ÖrökSÉgünk Alapítvány
1999. évi közhasznúsági jelentésének főbb adatait (ezer forintban) az
alábbiakban teszi közzé:
Eszközök összesen:
74
Induló tőke:
50
Tőkeváltozás:
24
Források összesen:
74
Összes közhaszn. tev. bev.: 43
Közhaszn. tev. költségei:
19
Eredmény:
24
– Az Alapítvány a falu épített és
szellemi örökségének megőrzésére
hivatott. Legközelebbi célja a
templom orgonájának felújítása,
melyet a templom fennállásának

százéves évfordulójáig szeretnének
kivitelezni.
Ezt a célt július 15-ig az alábbiak
támogatták:
Önkormányzat, Sé; Rum és Vidéke
Takarékszövetkezet,
Funny
Woods fúvósötös az Újévi koncert
bevételével, Pap Béla, Schütz Katalin, Magyarné Várallai Lívia,
Mihalicz Rafaelné, Poór Sarolta,
Molnár
János,
Pezenhófer
Györgyné, Wik-toráné Németh
Klára, Csalló Ferenc, Horváth
Lászlóné, Erhardt György, Dr. Solti Ferenc, Sörös István, Békési
Márta, Borbély Frigyesné, Farkas
Péter, Györkéné Mölcs Mária,
Magyar Ferenc, Tolvaj Sándor
Támogatásukat köszönjük.
– Július 21-én, pénteken Molnár
János esperes zarándokutat indított a Szent Koronához., amelyen a
séi és oladi hívők egy része vett
részt. A nap folyamán a máriaremetei kegytemplomot is felkeresték.
– A közeljövőben még két kirándulást is szerveznek a Szent Koronához falunkban.
Az ÖrökSÉgünk Alapítvány augusztus 12-ére szervezi az utat vonattal.
Az Aranykör Klub buszos kirándulásra hívja az érdeklődőket szeptember 23-án.
Mindkét utazásra lehet még korlátozott számban jelentkezni.

Séi beszélgetések
Pezenhófer Brigittával, a szombathelyi diákönkormányzat alpolgármesterével készítettem riportot:
– Elsőként az érdekelne, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a diákönkormányzattal (a későbbiekben
DÖK)?
– Az általános iskola 5. osztályában lettem tagja a DÖK-nek. 1997ben az iskola keretein belül részt
vettem a diákparlamenten, amely
nagyon megtetszett és komolyabban kezdett foglalkoztatni a dolog.
Ezután kapcsolatba kerültem nemcsak az iskolai, hanem a városi

DÖK-kel is.
Bár már gimnazista vagyok, az új
iskolámban is én tartom a kapcsolatot a városi DÖK-kel.
– Hogyan lettél a DÖK alpolgármestere?
– Minden év februárjában közzé
tesznek egy kiírást, ahol jelentkezni lehet a választásokra. Ezt követi
márciusban a diákpolgármester és
alpolgármester megválasztása.
Az iskolának kell jelölést írni a
hallgatóról és ezt a DÖK elnökével
aláíratni. Emellett a márciusi választáson kampánybeszédet kellett
tartanom és ezután én kaptam a
több szavazatot.
– Van-e valami feltétele annak,
hogy valaki a diákönkormányzat
tagja legyen?
– Egy diákvezetői alapképzésen
vettem részt, amelynek anyagából
hamarosan vizsgát kell tennem. Ez
lényegében nem kötelező, de jó, ha
megvan, hisz itt elsajátíthatjuk a
diákok és a tanárok jogait, és többek közt azt is megtanulhatjuk,
hogy hogyan kell pályázatot írni.
– Mik a további terveid?
– Szeretnék pályázatot kiírni,
melynek keretében az év legjobb
DÖK-tagját, a legjobban működő
DÖK-öt, és a diákmozgalmat legjobban segítő felnőttet választanánk meg. Ezeken kívül fontosnak
tartjuk a jó kapcsolattartást dr.
Szabó Gáborral,
Szombathely
polgármesterével és a DÖKfarsang megszervezését.
– Szeretnéd magad a következő
egy évre is jelöltetni?
– Igazság szerint nem tudom erre a
kérdésre a választ. Azért vágtam
bele most, mert addig szeretném
ezt csinálni, amíg a továbbtanulás
szempontjából még lehet, hisz nem
lenne jó, ha annak rovására menne.
Nem tudom, hogy hogyan fogom
bírni, egyelőre nagyon tetszik. Szerintem ezt a kérdést az adott pillanat dönti majd el. Persze az is sokat számít, hogy ki jelölteti magát
polgármesternek, mert a sikeresség
szempontjából lényeges, hogy jól
tudunk-e együttműködni.
– Szeretnék további sikereket, és
egy jó döntést kívánni.

Sporthírek
– Labdarúgó csapatunk a körzeti
bajnokságban az utolsó előtti helyen végzett. A gyenge szereplés
oka egyrészt a rutin hiánya – hisz
még fiatal csapatról van szó –, az
egy-két ponton gyenge játékerő,
másrészt néhány játékos nem megfelelő hozzáállása.
Ami bíztató, hogy csapatunk a
sportszerűségi versenyt megnyerte.
Reményre ad okot továbbá az is,
hogy sok a fiatal játékos, akik
megfelelő irányítással és hozzáállással még sokra vihetik. Az irányító adott, ugyanis Németh Lajos
elvállalta az edzőséget, és néha
talán még játékosként is pályára
lép.
A labdarúgó csapat ezúton is köszöni lelkes és türelmes közönségének a szurkolást.
– Július 4-én sportgyűlés volt a
faluban, ahol az elmúlt évet értékelték. Szó esett az összetartás fontosságáról és arról, hogy a fiataloknak több feladatot kell adni.

Ez történt a faluban
– Az elmúlt év hagyományainak
megfelelően idén is volt virágosítás a faluban. Minden család négy
muskátlit és kilenc petúniát vehetett át a polgármesteri hivatal udvarán.
– Az Aranykör Klub június 3-án
buszos kirándulást szervezett,
melynek során Kőszeg, Velem,
Cák és Bozsok nevezetességeit
tekintették meg. Az utazás alkalmával lehetőségük nyílt megtekinteni a Szent Vid kápolnát is. A vállalkozó kedvűek a toronyba is
felmehettek, ahonnan gyönyörű
kilátás nyílt a környező vidékre,
köztük kis falunkra is.
– Május 14-én „Most mi muzsikálunk” címmel tavaszi hangversenyen vehettünk részt, amelyen a
zeneiskolások szerepeltek. A koncertet Somogyi Terézia szervezte.
– Július 3-án – szintén Somogyi
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Terézia szervezésében – „Nyáresti
hangverseny” került bemutatásra,
ahol a szervező tanítványai léptek
fel, köztük két ausztriai hölgy is:
Sonja és Elisa Csar, Stegersbachból. A séiek közül Nagy Mirella és
Németh Nóra játékát hallgathattuk
meg.

Bátorságtúra
Aki nem fél a sötétségtől, a bagolyhuhogástól, az éjszakai erdőtől, az
jöjjön el velünk pénteken este éjjeli
túránkra. Úti cél: Parkerdő. Találkozás ideje, és helye: július 28.,
péntek, 20.30, a faluház előtt.
Innivalót, szalonnát, és bicskát
mindenki hozzon magával.

Séi Baráti Kör

A gyújtogató gyermek
Ernuszt Kelemen v.b.t.t. főrendiházi alelnök seéi majorjában folyó
hó 13-án tűz ütött ki. Az egyik sertésól meggyúlt, és rohamos gyorsasággal leégett. Elpusztult benn néhány sertés és baromfi.
A tűz csakhamar tova terjedt, mert
a férfiak a mezőn voltak elfoglalva.
Az épületekre azonban mégsem
harapódzhatott a tűz, mert a hazasiető cselédek egyesült erővel eloltották. A tüzet B. J. ötéves István
nevű fiának a gyufával való játszadozása okozta. A gyerek gyufát
csent a konyháról, elvonult az ól
mellé játszani, s ott tüzet élesztett.
A gyújtogató gyermek szülőit
megbírságolták.
(Vasvármegye, 1904. június 16.)
A következő számban részletes
falunapi programismertetőt közlünk.
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