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Láttam-e az Istent?
Mi lehetne a húsvét üzenete számunkra? - kérdeztük Molnár János esperestől. Az Esperes úr a Vatikáni Rádió egyik munkatársának szavaival
válaszolt.
Virágvasárnap világszerte elénekelték
a passiót, Jézus szenvedéstörténetét.
Sében is így történt. Az iszonyú
történetet hallva ki ne tenné fel a
kérdést: Ő az Isten? Ez az
agyongyötört férfiú a keresztények
Istene? Ez lenne vágyálmaink kiszínezett istenképe? Az ember szeret mondvacsinált erős és hatalmas isteneket
faragni magának saját képére és
hasonlatosságára. Isten nagysága és
szeretete mégis látszólagos erőtlenségben és kiszolgáltatottságban mutatkozott meg a kereszten. Ezt többen el
sem tudják képzelni.
Sokan azt szeretnék, ha Isten fellépne a
televízióban, az ENSZ közgyűlése
előtt New Yorkban, utcáinkon és
tereinken; ha megszüntetné a világban
tomboló éhínséget, nyomort, a véres
kegyetlenkedéseket és a terrorista robbantásokat. Szeretnék, ha ököllel sújtana le az istentelenek hadára. De
mindig a másikra.
Többen emberi elképzeléseik szerint
szeretnék keresni az Istent. Elfelejtik,
hogy Isten nem játékszer, madzagon
ráncigálható báb, amelyet az ember
tetszése szerint alakíthat. Ők azt szeretnék, ha Isten kényük-kedvük szerint
alávetné
magát
az
ember
egyeduralomra törő vágyainak, és
olyannak
mutatná
meg
magát,
amilyennek az ember Istent látni
szeretné. Hitünk Istene azonban
teljesen eltér az emberi elvárásoktól.
Isten a Szeretet. Szolgai alakot öltött,
kiüresítette magát, és mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve.
Megalázta magát és engedelmeskedett

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Isten Jézus Krisztus szeretete és
megaláztatása által mutatta meg
valójában, hogy Ő kicsoda. Jézus
életét adta érettünk, hogy örök életünk
legyen Vele a mennyben. Ehhez
azonban hallgatnunk kell szavára és
követnünk kell őt, amint erre Szent Pál
figyelmeztetett: "Ugyanazt a lelkületet
ápoljátok magatokban, amely Krisztus
Jézusban volt."
Lev Tolsztoj egyik művében egy
királyról ír, aki látni szerette volna az
Istent, de senki sem tudta őt megmutatni neki. Végül az egyik pásztorlegényről az a hír járta, hogy teljesítheti
a király óhaját. A király magához
hívatta a pásztorlegényt, aki rögtön
rendkívüli felhívással lepte meg urát:
Ha látni akarja Istent, szálljon le
trónjáról és cseréljen ruhát vele. A
király teljesítette a furcsa kérést és
magára öltötte a pásztorlegény rongyos ruháit. Leszállt trónjáról és ennek
lépcsői elé állt. Ekkor feltekin-tett a
mélyből és hangosan felkiáltott: Látom
az Istent!
A nagyheti szertartásokban átéljük
Isten leereszkedését trónjáról és önmaga kiüresítését érettünk. Jézus önként
vállalt megaláztatása szégyenbe ejti a
gőgös embert.
Tolsztoj királyához hasonlóan szálljunk le az emberi gőg magasztos
trónjáról és öltsük magunkra Krisztust!
Rajtunk múlik, hogy meglátjuk-e az
Istent.

Engesztelő zarándoklat
Mindszenty József
hercegprímás halálának évfordulóján

1998. május 2-án 10.30-kor
Dr. Paskai László
bíboros, prímás szentmisét mutat be az
Esztergomi Bazilikában.
45 fős busszal zarándoklat indul Séből. Az
út költsége megfelelő létszám esetén: 1300
Ft.
Jelentkezni lehet az alábbi címeken:
Tóth Dezső: Szabadság u. 56. vagy
Mini ABC: Szabadság u. 63.

Felhívás!
A templom mögötti területen társadalmi munkára várjuk a séi híveket.
Szeretnénk kitisztítani az említett földet, összeszedjük a hulladékot, helyreállítjuk a kerítést ...

Április 17-én, pénteken 16.00 órától,
18-án (szombaton) 9.00 órától várjuk a
segítő kezeket! Megjelenését előre
köszönjük!
Egyházközségi Képviselőtestület

1944/45. az iskolában
A séi népiskola 1944/45-ös tanéve is
úgy kezdődött, akár a többi. Várhegyi
Károly tanító vezetésével a tanulók
reggel istentiszteleten vettek részt az
oladi templomban. Az évnyitó
ünnepély után a gyerekek elvonultak
az iskola zászlója előtt. Legelső nap az
5. osztályos tanulók a mondák csodaszarvasáról tanultak, az elsősök a sok,
kevés, semmi fogalmával ismerkedtek
számtanórán.
Két nap múlva, szeptember 6-án csak
három gyerek hiányzott az iskolapadból, de így is hatvan tanítvány figyelte
tanítója szavát. A napló szerint 10
óráig négy úgynevezett "hangos" órát
tartottak. Ezután 11 óráig légiriadó
miatt a tanítás szünetelt. A riadó után a
3. osztályosok a póruljárt kis huszárról írtak fogalmazást, a földrajzóra
témája pedig a Bánát és a Bácska volt.
Déltől ismét szünetelt a tanítás, szintén légiriadó miatt.
A tanév során áprilisig 11 alkalommal
találunk bejegyzést a légiriadóra vonatkozóan. A leghosszabb szünet három órás volt. Nagyobb repülőgépmozgás esetén nem tartottak órát a
riadó után, hanem hazaengedték a
gyerekeket. Októberben a 6. osztályosok "Menekültek jöttek..." címmel
írtak fogalmazást. A fenyegető vész
jobbára délelőtt érkezett. Novemberben ezért már csak délután kettőtől
négy óráig tartottak órákat. A tanító
feladta a házi feladatokat, kicsit
ellenőrizték a megoldásokat, aztán
mindenki készült, ahogy tudott.
November 8-tól csütörtökön, pénteken
és szombaton már nem volt tanítás. 27től a tantermet katonai elszálláso-lás
céljára vették igénybe. Egy hét múlva,
december
4-én
másfél
órás
foglalkozást tartottak a hat évfolyam
számára. A gyerekeket „nevelő intelmekkel” látták el.
Különös virgácsot kapott a falu lakossága másnap: a tanterembe bevonultak
a német katonák. A terem innentől az
"SS 28433." Dienststelle III. Kdo.
szálláshelye. 1945. január 23-ig vette
igénybe ez az alakulat az iskolát. Őket

a Kfz.-Werkstattzug (o) d. Lw. 103/
XVII. katonái követték. A műszaki
alakulat feladata az lehetett, hogy
készüljenek fel az érkező szovjet
katonákkal
szembeni
védelemre.
Január 20-tól a férfiakat honvédelmi
munkára rendelték ki. A német alakulat távozása után ismét megkezdődött a
délutáni tanítás. Az elsősök az f betű
írásával foglalkoztak. A hatodikosok
Orosz-Ázsia földrajzával ismerkedtek.
Február közepétől nagyrészt a „tekintetes asszony”, Várhegyi tanító úr
felesége tartotta az órákat, sokszor
3.30 -tól 5 óráig.
Március 23-án iskolai felügyelő vett
részt a kicsiknek tartott délutáni két
harminc perces órán. A második
osztályosok a "Magyar vagyok" című
olvasmányt tárgyalták.
Innentől kezdve április 16-ig nem volt
tanítás, a napló semmiféle bejegyzést
nem tartalmaz. Az iskolai élet 16-tól
visszatért a megszokott kerékvágásba.
A tanulók újra reggel nyolc órára
mentek iskolába és egy óráig tartózkodtak ott. A hatvan tanuló helyett 29 45 tanuló látogatta az órákat. Nem
tudjuk a többiek hiányzásának okát.
A tanító júniusban igazoló eljáráson
vett részt Szombathelyen. Nem ismert,
miért és ki előtt kellett igazolnia magát.
A rémálomszerű tanév július 7-én ért
véget.

Rejtvény
Sok autós tekinti versenypályának a
Szabadság utcát, nem csökkenti a sebességet. Hogyan lehetne őket lassításra késztetni? A közmeghallgatáson
több jó ötlet hangzott el. Ha az itt
látható szórészeket helyes sorrendben
leírja, az egyik felajánlást fejtheti meg.
adr-remé-gykés-apoke-ólazülék-hak-etbemé-ókatnakisp-zaut
A helyes megfejtést 1998. május 2-ig
kell beküldeni. A Polgármesteri Hivatal előtti kék fa postaládánkba a
megoldáson kívül más üzeneteket,
írásokat is várunk. A nyertesek könyvutalványt kapnak!
„Ha a városban töltöd a tavaszt, nem
tudod, mi az.”
olasz közmondás

Séi Baráti Kör

. Csatár árkon-bokron át: az
április 6-ra meghirdetett gyalogtúra az
eső miatt elmaradt. A túra új időpontja: április 14. (kedd). Indulás: 9.00
órakor a Polgármesteri Hivatal elől.
Visszautazás Felsőcsatárból a 17.10kor induló busszal. Enni- és inivalót,
kis szalonnát, hagymát, az időjárásnak
megfelelő öltözéket mindenki hozzon
magával! A buszjegy ára felnőtteknek
110, tanulóknak 55 Ft.

. Húsvéthétfő a futballpályán:
15.00 órára várunk minden kicsit és
nagyot a pályára, hogy közösen
felelevenítsük a régi húsvéthétfők hangulatát. A futballmérkőzés elkezdéséig
lesz tojáskereső verseny óvodásoknak, alsótagozatosoknak. Kis kosarat
kéretik hozni, könnyebb lesz a talált
tojásokat elrakni. A fiúk számára
elmagyarázzuk, hogyan is kell bilinckézni. A tojásbadobáláshoz csak tojásra és 5 forintos érmékre van
szükség. A kosárlabdapályán kerül sor
a bicikliabroncs-kergető versenyre,
valamint a biciklis ügyességi versenyre. Ez a próba remek alkalom a
nyúl hozta új kerékpárok beüzemeléséhez.
Tehát: április 13. (hétfő) 15-16.30: játék a pályán! Várunk mindenkit!

S P O R T
. Öregek - Fiatalok kispályás labdarúgó mérkőzés lesz húsvéthétfőn
16.30 órai kezdettel a futballpályán.
. Kosárlabda: Répcelakon a megyei döntőbe jutásért játszottak a séi
fiatalok. Répcelak, Rum és Uraiújfalu
csapatával mérkőztek meg. Janzsó
László polgármester szerint a mieink
jól szerepeltek, dicséret illeti őket.
Rum csapatát sikerült színvonalas
játékkal legyőzni, a másik két csapat
játékosai sajnos magassági fölényben
voltak velünk szemben, így náluk
maradt a pont. A csapat tagjai:
Horváth Péter, Janzsó László, Kutai
Zoltán, Sörös Barnabás, Sörös Károly,
Zsombori Viktor.

Zalán futása Sében
A kőszegi választókerületben naprólnapra izzóbb lesz a hangulat. A keresztény ellenzék, híven a pártvezetőség utasításaihoz, agitációjában a legszigorúbban tartózkodik az ellenfél
becsmérlésétől. Ezzel ellentétben a
kormánypárt gyűlésein egyre sűrűbben

hangzik fel a gyűlölködő hang és az
ellenzéki jelölt személyének ócsárlása,
ami a népet nem ritkán erősen felingerli, nem az ócsárolt, hanem az
ócsárlók ellen. Vasárnap délután az
ilyen gyalázkodásnak aztán furcsa
vége lett.
Rakovszky Iván Oladban tartott programbeszédet, amelyet a nép tüntető
hűvösséggel fogadott. A beszéd oly
furcsa sikert aratott, hogy annak végén a hallgatóság lelkesen megéljenezte az ellenfelet. Sőt a nép magatartása annyira barátságtalanná vált, hogy
Rakovszky
kísérete
kellemetlen
érzések közepette sietett egy faluval
tovább. A második beszéd Sében volt,
ahol Szabó Ernő, a cselédkörökben
annyira népszerű bucsui népvezér, a
bucsui küldöttség élén üdvözölte az
egységes jelöltet. Rakovszky beszélni
kezdett, de a nép némán hallgatta. A
beszéd végén itt is Lingauert
éljenezték. A séi községbíró, aki Rakovszky embere, erre meg akarván
fordítani a hangulatot, beszédbe fogott
és durván szidni kezdte a Lingauer
személyét. A hűséges ellenzéki hangulatú séi nép erre annyira felbőszült,
hogy tulajdon bíráját az idegenekkel
együtt megkergette.
Így lett a séi beszédből Zalán futása.
Rakovszky innen Szombathelyre ment
és a gyorsvonattal Budapestre utazott.
(Vasvár Megye, 1922. április 25.)

Lapunk 7. számának támogatója:

Húsvéthétfőtől
fagylalttal
várjuk!
Réka eszpresszó
Sé, Szabadság u.
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