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„... meghatároztuk népünk számára: 

miképpen éljen tisztességes és békés 

életet.” 

Szent István: Intelmek 

 

Iskolakezdési 

hozzájárulás 

 
A Képviselőtestület augusztus 7-i ülé-

sén döntött arról, hogy a korábbi évek-

hez hasonlóan iskolakezdési támoga-

tásban részesíti a tanulókat. A döntés 

értelmében az általános iskolások 

3000, a középiskolások 4000, a főis-

kolások és egyetemisták 5000 forint 

támogatást vehetnek át a Polgármeste-

ri Hivatalban augusztus 25-én, 26-án 

és 27-én 8.00-tól 16.00 óráig. 

 

 

Falunap Kiskorpádon 
 

Június 27-én Janzsó László polgár-

mester vezetésével népes delegáció ke-

reste fel a Kaposvár közelében talál-

ható települést. A futballpályán pol-

gármesterünk nyilatkozott a Somogy 

Rádiónak, beszélt a két község megis-

merkedésének történetéről, felidézte a 

tavaly nyáron történteket, melyekről 

már beszámoltunk a lapban. 

Nem győztük dicsérni a falunap szer-

vezőit, ügyesen oldották meg a maguk 

által kitűzött feladatokat. 

Kiskorpád 17 kilométerre van Somogy 

megye székhelyétől. 1990-ben önálló-

sodott a falu, korábban - akárcsak Sé - 

társközség volt, a társközségi lét min-

den hátrányával. Villa Curpad nevét 

1400-tól kezdik emlegetni a hivatalos 

iratok. Jelenleg talán 40 fővel élnek itt 

többen, mint Sében.  

Feltűnően hosszúak az utcák, az egyik 

mentén 4 km hosszan sorakoznak a 

házak. Itt ered a Kapos folyó, több 

hektáron halastó terül el s teszi a tájat 

változatosabbá. 

A kiskorpádiak büszkék gyümölcsö-

sükre, amelyben alma, szilva, meggy 

terem. A falubeliek családi vállalkozá-

sokban gondoskodnak a bőséges ter-

mésről. Nem ritka, hogy egy család 

200 fával is törődik, szüret idején 

aztán a család apraja-nagyja "szabad-

ságot" vesz ki. 

A gyümölcs feldolgozását helyi 

vállalatok végzik. 

Augusztus 29-én közelebbről is megis-

merkedhetünk kiskorpádi barátaink-

kal, vendégeink lesznek a séi faluna-

pon. Fogadjuk őket úgy, ahogy ők is 

minket: figyelemmel, kedvesen. 

  

 

Séi tábor séieknek 
 

Ilyen még nem volt! A séi pályán 30 

séi általános iskolás táborozott 

augusztus 3-tól három napon át. Miért 

nem másutt? Az ötletet a főiskolások-

tól kaptuk. Tanakajdon immár harma-

dik éve rendeznek tábort a helyi gye-

rekeknek.  

A tábor legfőbb támogatója az önkor-

mányzat volt, hiszen vállalta, hogy 

biztosítja a táborozók számára a napi 

háromszori étkezést. Az alapanyagok 

beszerzéséről, az ételek elkészítéséről 

a gyerekek szülei gondoskodtak.  

Mire elkészült hétfőn az üstben a 

hamis gulyás, arra a sátrak is álltak, 

lengett a zászló, kerítés védte a tábort. 

A nagy hőségben tett toronyi kirándu-

láson jólesett a pékségben kapott vé-

dőital. Később - immár itthon - Ko-

vács Péter rendőr alezredest ostromol-

ták a táborozók kérdéseikkel. A terve-

zett előadásból "felelés" lett. 

Sokaknak lesz emlékezetes a másnapi 

túra, ahol a sárga - kékek fölött győze-

delmeskedtek a sárga - feketék. A 

parkerdőről visszatérő vidám hadat 

lesből támadó darazsak futamították 

meg. Idővel talán ez az emlék is 

megszépül. 

Csak éjjel 2 óráig kellett virrasztania 

az őrségnek, nem kellett már attól 

tartani, hogy külső erők elragadják a 

tábori zászlót. Nagyobb ellenség jött 

nagy dérrel-dúrral: az égiháború. A 

sátrak többsége beázott, folyt a harc az 

elemekkel. 

A harmadik napi számháború, a kür-

tőskalács íze, a különböző játékok a 

kellemesebb élmények közé tartoznak. 

- Lesz ilyen tábor jövőre is? - kérdezte 

Katzler Ábel. Lehet, mert nem volt 

hiány önzetlen segítségben. Szülők, a 

Baráti Kör tagjai, az őröket őrző őr: 

Magyar Ferenc és vállalkozók fogtak 

össze, hogy a gyerekek jól érezhessék 

magukat. 

Az önkormányzaton túl támogatók 

voltak: Antal Miklós, Czinder János, 

Réka eszpresszó, Vörös Péter. 

A tábor tapasztalatairól Kiss Zsanett 

művelődés-szervező szakos főiskolás 

szakdolgozatot készít. 

 

Figyelem! Az elhagyott tárgyak a hi-

vatalban átvehetők! 

 

Nyárvég 
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R E N D E Z V É N Y E K  

 

Augusztus 28. péntek 

 
15.00: Ki a jobb? 
Kispályás labdarúgó kupa előmérkő-

zései fiúknak két korcsoportban a fut-

ballpályán. I. korcsoport: 12 éves ko-

rig, II. korcsoport: 13-18 éves korig. A 

győztesek mindkét kategóriában ván-

dorkupát kapnak. A versengésben csak 

séi vagy Sében nyaraló gyerekek 

vehetnek részt. Díjazva lesz a legtalá-

lóbb csapatnév, a legfiatalabb játékos. 

Jelentkezési határidő: augusztus 25. 

kedd, a pályán. 

20.00: M O Z I  
A kosárlabdapályán vetítjük a FLUB-

BER, a szórakozott professzor című 

amerikai filmet.  

Az amerikai kisváros anyagi gondok-

kal küszködő főiskolájának tanára 

(Robin Williams) az esküvőjére ké-

szül. Igaz, immár harmadik alkalom-

mal, mert az első két esetben megfe-

ledkezett a jeles napról, annyira lekö-

tötte valamelyik zseniális találmánya. 

Jelenleg is éjt nappallá téve dolgozik, 

hogy feltalálja a rugacsot, amely 

forradalmasítja a XX. századi techni-

kát. 

Az esküvőt sajnos ezúttal is lekési, 

amiért hűséges menyasszonya, a főis-

kola igazgatója kénytelen kiadni az 

útját. Feltűnik a színen Brainard örök 

riválisa, aki ezúttal nemcsak a pro-

fesszor találmányát, hanem a meny-

asszonyát is meg akarja szerezni. A 

rugacsra vérbeli gonosztevők is fenik a 

fogukat. 



A professzor a maga sajátos eszközei-

vel - és sok-sok humorral - tör borsot 

ellenfelei orra alá. 

Kérjük, gondoskodjon mindenki egy 

biztos ülőkéről otthonról. Belépőjegyet 

nem kérünk, de támogatást elfoga-

dunk. 

 

Augusztus 29. szombat 
 

7.00: Ébresztő! 

9.30: Majorettek felvonulása 
a kőkereszttől a faluközpontig. 

9.50: Zászlófelvonás  
a Polgármesteri Hivatal előtt. 

 

10.00: H Á Z A V A T Á S  
 

Elkészült a Közösségi Ház első üteme. 

Az épületben található nagyterem ki-

tűnő helye lehet a leendő falugyűlé-

seknek, közösségi rendezvényeknek. 

A házavató ünnepség az épület előtti 

téren zajlik. A műsorban szerepelnek 

többek között séi művészek: Falvay 

Cseperke csellón, Morvay Ágnes he-

gedűn és Vincze Eszter fuvolán. Felice 

dall’ Abaco, Haydn és Schubert műve-

it szólaltatják meg. 

Janzsó László polgármester avatóbe-

széde után Molnár János esperes 

szenteli fel a házat. 

 

10.30: Majorettek felvonulása 
Séi lányok vezetik a sokaságot a fut-

ballpályára, mely a további események 

színhelye lesz. 

11.00: Ki a jobb ? D Ö N T Ő  
Elmúlt évben az  Egybefőtt meggybe-

főtt és a Rohamkukac csapatok nyer-

ték meg korosztályukban a kupát. Kí-

váncsian várjuk, kik lesznek a győzte-

sek 1998-ban. 

11.30: Aszfaltrajzverseny 
Óvodásoknak és alsó tagozatosoknak 

írjuk ki ezt a versenyt. A kosárlabda-

pálya felületét dekorálhatják ki a lur-

kók. 

12.00: Gulyásfőzés 
Az Aranykör Klub tagjai gondoskod-

nak a vendégek szíveslátásáról. 

 

13.00: Vészhelyzetben 
Megismerhetjük, miként cselekszik a 

polgári védelem felderítő csoportja 

vészhelyzetben. Vegyi- és sugárfelde-

rítést mutatnak be.  

13.30: Vörös Ferenc kerámikus 

népművész alkotásaiból vásárolhatnak 

a szépet kedvelők. A művész a nap 

folyamán a gyerekekkel is foglalkozik, 

közösen agyagoznak, korongoznak. 

14.00: Tűzoltó leszel s ... 
Szombathely Város Tűzoltóparancs-

nokságának Mercedes autójával is-

merkedhet felnőtt és gyerek. 

14.15: A legszebb háziállat 
Kérjük, hozzák el felcicomázott cicá-

jukat, kutyájukat, ékszerteknősüket a 

pályára, ahol a legbohókásabban felöl-

töztetett, kicsinosított jószágok verse-

nyét tartjuk.  

14.30: Lovasbemutató 
A toronyi Závár István bocsátja a 

gyerekek rendelkezésére lovait.  

15.10: Erős férfiak versenye 
Három próbát kell kiállniuk a „Sé 

legerősebb embere” cím megszerzésé-

ért küzdőknek: 1. Rúd tartása időre; 2. 

Kőhajítás; 3. Zsákcipelés. A versenyre 

a helyszínen is lehet jelentkezni. 

Nem csupán a nagyon elfáradt erős 

férfiak vehetik igénybe az időközben 

megjelenő mentősök szolgáltatásait. 

15.30: Labdarúgó mérkőzés 

Sé - Torony 

16.30: U T Á N F U T Ó  
Az egyik népszerű tévéadó Kifutó 

című műsora adta az ötletet a séi 

testvérműsor megrendezéséhez. Fel-

lépnek séi és szombathelyi fiatalok. 

Meglepetésként egy sztárcsapatot is 

várunk. Már hosszabb ideje folynak a 

tárgyalások a csapat menedzserével. 

Valószínű, hogy megtörik a jég és 

sikerül valamit lefaragni a tetemes 

utazási költségből.  

 

17.00: Karatebemutató 
A karate puszta kézzel vívott harcot 

jelent. Fontos szerepe van az egészség 

megőrzésében, az önvédelmi techni-

kák elsajátításában és sportágnak sem 

utolsó. 

Vas megyében 1978 óta gyakorolják a 

karate Shotokan változatát. Varjú 

Gyula séi lakos, 1982 óta foglalkozik a 

karatéval. Jelenleg 3 dan fokozattal 

rendelkezik. 1985 óta  a Karate-do 

Club Szombathely SE színeiben 

oktatja a fiatalokat. Hat éves kortól 

várják a jelentkezőket. 

A karate formálja a jellemet, fokozza 

az önuralmat, a kitartást, szorgalmas-sá 

tesz, ezért ajánlatos ez a sportág 

minden gyermeknek, illetve fiatalnak. 

A karate nem az utcai verekedésekre 

készít fel, hanem egy régi filozófiai 

tanításokban gazdag harcművészetbe 

vezet be. A mester kedvenc mondása 

mindenkinek szól: "Tessék megpró-

bálni!" 

 

17.30: Játék korhatár nélkül 
Kettő vagy több 12 fős csapat 

mérkőzik  egymással. A középkor 

hangulatát idéző játékos sorversenyre 

olyan csapatokkal lehet nevezni, 

amelyekben 1 alsó tagozatos fiú, 1 al-

só tagozatos lány, 2 felső tagozatos fiú, 

2 felső tagozatos lány, 1 középis-kolás 

fiú, 1 középiskolás lány, 2 fel-nőtt férfi 

és 2 felnőtt nő szerepel.  

A csapatkapitányok kezdjék meg idő-

ben a toborzást! Jelentkezni Altai 

Lászlónénál lehet. 

18.40: Tombolasorsolás 
Még mindig várjuk, keressük a falu-

napi rendezvényeket támogatni kívánó 

vállalkozókat, vállalatokat. A támoga-

tás fejében hirdetések helyezhetők el a 

futballpályán. A falunap szponzorai-

nak nevét vagy a vállalkozás elnevezé-

sét a Séi Telegráf következő számában 

közöljük. 

 

20.00: Tábortűz és patakparty 

A szabadtéri bálon zenél Szabó 

Ákos. 

 

Sé Község Jegyzője 

értesíti a község polgárait, 

hogy a választók nyilvántartása (név-

jegyzék) elkészült, a választópolgárok 

a névjegyzékbe történő felvételükről 

1998. augusztus 21-ig értesítést kap-

nak. 

A névjegyzéket 1998. augusztus 19-től 

augusztus 26-ig a Polgármesteri Hiva-

talban közszemlére teszi. 

A nyilvántartásból való kihagyás, vagy 

a nyilvántartásba való felvétel miatt a 

fenti időszakban a hivatalban lehet 

kifogással élni. Ennek elutasítá-sa 

ellen bírósághoz lehet fordulni. 

 
Apróhirdetés: 7 hónapos és 8 éves fiúk 
mellé alkalmanként bébiszittert kere-

sünk. Érdeklődni: Hegedűs Bea, Tel.: 

352-849 

 

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató 

1998. augusztus 19. Megjelent 300 

példányban 

Szerkesztő: Sörös István 

Felelős kiadó: Janzsó László polgármester 


