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Tass Huba 

 

Karácsonyi ballada 

 

Újra halkléptű lett a város, 

közénk feszült a nyugalom. 

Pihenni tért sok, ősi lárma, 

mint minden karácsonyon. 

 

Cserepes ajkú tanyák fölé 

glóriát fűz a faggyúcsonk 

és meleg lesz ismét a tisztaszobá-

ban, 

mint minden karácsonyon. 

 

Már ködbe csúsztak a dimenziók, 

karonfogtam gondolatod. 

Lásd, elébünk sietnek Három Kirá-

lyok, 

mint minden karácsonyon. 

 

Hitük súlyát két évezred hordja,  

szirmot ma nem bont a fájdalom. 

Ha órákra is, de nyomukban já-

runk, 

mint minden karácsonyon. 

 
 

 
 

Sé minden polgárának boldog 

karácsonyt, békés új esztendőt 

kívánunk! 

 

  

 

Szeretettel várjuk az  

1998. december 24-én  

16.30-kor a séi templomban 

tartandó  

karácsonyi Jézuska-várásra. 

 

A séi betlehemező gyerekek 

 

Önkormányzati hírek 

 

. Karácsonyi segély: az önkor-

mányzat karácsonyi ajándékként az 

egyedül élő nyugdíjasoknak 2000, 

a házastársaknak 3000 forint ös--

szeget juttatott el. Nem maradtak 

ki a korengedményes és rokkant-

nyugdíjasok sem. Az óvodás korú 

gyerekek szin-tén 2000 forint tá-

mogatást kaptak. 

. Új buszjárat: Köszönjük leve-

leiket, melyekben jelezték, hogy 

örülnének egy új reggeli járat indí-

tásának. A Vasi Volán Rt. vállalta, 

hogy január 1-jétől munkanapokon 

Szombathelyről 8.45 órakor, To-

ronyból 9.14 órakor történő indu-

lással autóbuszjáratot közlekedtet. 

A Volán az új járatokat 3 hónapig 

próba jelleggel közlekedteti. 

. Kábeltévés rendszer: a rend-

szer új karbantartója: Tímár Zol-

tán. Telefonszáma: 06309/393-

805. 

Tímár úr megígérte, hogy január 

végéig minden házhoz bekopogtat. 

Kérjük, fogadják megértéssel! 

 

Falucsúfolók 
 

A ragadványnevekkel nem csak 

em-bereknek kell megküzdeniük, 

de te-lepüléseknek is. Régebben 

több falu rendelkezett állandó, 

"eposzi" jelzővel. Valószínű, hogy 

a helybéli legények emlegették a 

legtöbbször a másik község bece-

nevét. Irigykedés lehetett a csúfol-

kodás mögött, főleg akkor, amikor 

valamelyik helyi lánynak idegen 

fiú csapta a szelet. 

A nárai Doma Jóska bácsi a követ-

kező csúfolókra emlékezett: korpás 

Tana, hegyes Kajd, megyeszántó 

söpteiek, nyomórúdon eretvágó vá-

tiak, meszes oladiak, aratás előtt 

bődiek, aratás után nemesbődiek, 

túzokhajtó zanatiak, lakodalmas 

vé-piek, ágaskodó pecöliek, bu-

gyoga-fúró, murimájás jákiak, vas-

vellával böjtötleső perintiek, gyán-

tás dozma-tiak, gáncás bucsuiak, 

éneklő toronyiak, part alatt lakó 

ondódiak és vizetleső séiek. 

Déli szomszédunkat korábban dob-

zósoknak mondták. A név keletke-

zéséről már 1910. január 15-i szá-

mában a Magyar Nyelvőr ezt írta: 

"Náraiban nem tanácsos azt kér-

dezni, mikor visznek a püspöknek 

dobzót, mert akár vasvillával ker-

getik ki az embert a helységből. 

Náraiban egyszer ugyanis sok dob-

zó termett s az egyik paraszt elha-

tározta, hogy visz a feleslegesből a 

szombathelyi püspöknek is.  

- Oh kedves hívem, miért nem etté-

tek meg inkább magatok?  

- Méltóságos uram! - felelte a pa-

raszt, Náraiban a jószágok is dob-

zóval élnek." 

Az adatközlők nem mesélnek arról, 

hogy valaha is vasvillát fogtak 

volna valakire a falucsúfolók bár-

melyike miatt. 

Vizetleső séiek? A név eredetét 

nem ismerjük. Kíváncsian várjuk a 

hozzá fűződő történetet! 

  

A megállított idő 
 

Matecsik Mercedes kiállítása 

 
Válassz egy hátteret: szentimenta-

listák a Dunát, vénebbek kertnyi 

rózsát, akik tehetik a Notre Dame-

ot! Csapj hozzá egy marék mo-

solyt! Mindezt különböző vegysze-

rekben előhívod. Kilencszer tizen-

hármas tegnappá zsugorítod meg-

skalpolt él-ményeidet. Sorbarakod 

a képeket és... egy hangtalan kiál-

tással rádzu-han a távol. 

Pődör György szavai jutnak 

eszünk-be, amikor a fényképezés-

ről elmélkedünk. Kedvtelés, mes-

terség, hivatás, szenvedély vagy 

művészet? 

Fényképeink megállítják az időt, 

rögzítik a pillanatot. 

Matecsik Mercedes fényképész- 

mester. Kaposváron született, de 

most már séinek vallja magát. Szü-

lei is fényképész mesterek, így már 

születésétől fogva ismerkedhetett a 

fotózás rejtelmeivel. Budapesti, ka-
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posvári, zalaegerszegi és szombat-

helyi iskolák után egy ideig nyom-

dában dolgozott a cinkográfia rész-

legnél, mint retusőr.  

Szombathelyre költözött a család. 

Sokan ismerték a Fő téri üzletet, 

ahol elsőként itt készítettek színes 

képeket a lakosságnak. Az amatőr 

színes képek kidolgozását is első-

ként végezték a megyében. 

Matecsik Mercedes szereti a szak-

máját, szeret fotózni és az embere-

ket is szereti. Amikor valakiről 

képet készít, törekszik arra, hogy 

olyan pillanatot ragadjon meg, 

amely a modell egyéniségét tükrözi 

és csak rá jellemző. 

A fotókiállításra a mester úgy  vá-

logatta össze alkotásait, hogy -  

több témát érintve - átfogó képet 

kaphassunk eddigi munkásságáról. 

 

A kiállítás megnyitásának időpont-

ja: december 28. jövő hétfő, 

18.00 óra. Az alkotások megte-

kinthetők a Faluházban 1999. ja-

nuár 16-ig az intézmény nyitvatar-

tási idejében. (Kedden 18.00-tól 21 

óráig és csütörtökön 17.00-tól 19 

óráig.) 

 

 Mindennapi újságunk 
 
A közelmúltban azok is találhattak a  

postaládájukban Vas Népe című napi-

lapot, akik nem előfizetői az újságnak. 

A mutatványszámban beszámoltak 

részletesen arról, miként készül az 

újság, hogyan jut el az olvasókhoz.  

A nyomdából éjfél után megkezdik a 

kiszállítást, a kötegelt újság 3 óra kö-

rül a helyi terjesztők ajtajában hever. 

A cikk itt véget ért. Mi innen folytat-

juk. 

Az újság terjesztője 4 óra 30 perckor 

felhörpinti reggeli kávéját, majd kinéz 

az ablakon. Tesz-vesz, aztán kitolja a 

kamrából a biciklijét és 4 óra 45-kor 

útra kel. 

Hangos zenebona kíséri mindenütt. A 

kutyáknak még nem tűnt fel, hogy aki 

a napi újságot hozza, az nem visz. 

Hiába! A gazdák nem szoktak kikép-

zést adni az ebeknek az ellenségképet 

illetően. 

4.55:  - Teremtőm! Öt csahos kutya a 

kishídon! Az egyik fut felé, támad! 

Szeme előtt lepereg élete filmje. Ennél 

az izgalmas résznél nem reklám követ-

kezik, hanem visszavonulás. A ter-

jesztő kerékpárja mögé bújik, csak tíz 

perc elteltével mehet tovább. A kutyu-

sok jobbra el. 

5.20: A kutyaszorító felé haladva nö-

vekedik a terjesztő vérnyomása, hason-

lót érez, mint egykor Fa Nándor, mikor 

áthaladt lélekvesztőjével a Horn-

foknál. De ebek most nincsenek. - Hát 

ezt ma megúsztam! - sóhajt a terjesztő 

kellemesen csalódva.  

6 óra már elmúlt, mikor a patakon túli 

területen jár. Bundás vámosok kérné-

nek váltságdíjat tőle. - Hadd harapjunk 

bele a bokájába! Hadd! Hadd! - ugatja 

a falkakar.  

A terjesztő bátorságát összeszedegetve 

eljut az első postaládáig, beleteszi a 

környék rendelését, sorsukra hagyja 

ma a lapokat. - Kutyavilág! - kiáltja a  

terjesztő - ezek jönnek felém! 

 Az út hazáig alignyi ideig tart, a mun-

ka elején adódó késést a végén be lehet 

hozni. 

 6 óra 15 perckor az újság olvasója 

reggelizés közben a világ dolgain töp-

reng. Ő még csak készül a mára rendelt 

harcra. 

 

 N A P L Ó  

 
Gyertyafény: november 1-jén ha-

lottak napi megemlékezést tartottak  a 

séi ravatalozó előtt. A megható műsort 

sokan nézték végig könnyes szemek-

kel. Aztán megtelt újból a temető. A 

keresztnél sor került még egy közös 

imára. Az emlékműsort összeállította, 

rendezte Magyarné Várallai Lívia.  

Szerepeltek: Antal Ákos, Blazovits 

Barbara, Fichtacher Renáta, Kecskés 

Márk, Kecskés Mónika, Kincs Anikó, 

Kincs Gabriella, Kovács Ádám, Ma-

gyar Ádám, Magyar Attila, Márton 

Mercedes, Pezenhófer Brigitta, Pun-

gor György, Pungor Mónika, Szabó 

Nikoletta. 

 

Ifjúsági falugyűlés: meglehetősen 

gyér érdeklődés jellemezte a november 

16-i gyűlést. Janzsó László polgármes-

ter beszélt a múltat idézve a korábbi 

kultúrház működéséről és a jelenlegi 

tervekről. A fiatalok kérdéseket tettek 

fel a korcsolyapálya megnyitásáról, 

egy focicsapat indításáról... Az ifjúság 

megjelent képviselői vállalták, hogy a 

jobb idő beköszöntével segédkeznek a 

már megvásárolt tuják elültetésében. 

Felmerült, hogy egy tavaszi vasgyűjtés 

lebonyolításával pénz is kerülhetne a 

még nem létező közös ifjúsági kasszá-

ba. 

Az árvízkárosultak megsegíté-

se: a Séi Baráti Kör gyűjtést szerve-

zett november 21-én. A szombati nap 

délelőttjén  öt személygépkocsit töltöt-

tek meg zsúfolásig az adományozók. A 

felajánlott ruhát, élelmiszert, pénzt a 

szombathelyi Egyházmegyei Kari-

tászhoz szállítottuk be. Az összegyűj-

tött adományokat Munkács környéké-

nek rászorulói között osztották szét.  

Kedves Bözsi néni, Róza néni és va-

lamennyi Adományozó! Köszönjük a 

segítséget!   

 

Főiskolás beszélgetések: a Ber-

zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

művelődésszervező szakos végzős 

hallgatói két kisbusszal érkeztek Sébe 

baráti beszélgetésre a séiekkel. A he-

lyiek állatokról szóló történeteit teli 

(falu)ház hallgatta. Az eseményt meg-

tisztelte jelenlétével Dr. Gál László is, 

a főiskola főigazgatója, aki nem is 

olyan régóta séi lakos. Viccesen elme-

sélte, hogy a séi házépítést végered-

ményben a macskájuknak köszönhetik. 

A cirmos ugyanis annyi kárt okozott 

már a szombathelyi lakásban, hogy 

esedékessé vált az otthon felújítása. 

Döntöttek: inkább házat építettek ná-

lunk. 

A november 25-i programról egy héttel 

később beszámolt délelőtti adásában a 

Duna Tv is. A műsort rögzítettük. 

 

Sé Mikulása ezúttal sem hagyta 

cserben kis barátait. Havas úton, csen-

gős szánon érkezett a séi fenyves erdő 

legtávolabbi zugából. Elkísérte útján a 

betanuló kis Mikulás, valamint kram-

puszai is. Az ördögfiókák, azaz ördög-

legények hosszú fekete bőrkabátukkal 

baljós régi időket idéztek fel. Nagyon 

rosszak lehettek, mert a Mikulás a 

nyakuknál fogva fűzte őket láncra. 

A kakukkhegyi ősz öreget Szabó Ale-

xandra vezette be a Faluházba, ahol 

közel 150 fős hallgatóság fogadta őt 

nagy szeretettel és várakozással. A 

nagy zsákból jutott ajándék minden 

megjelent gyerkőcnek. 

Lucázás: miután a séi legények 

számba vették a meglucázandó lányo-

kat, kezdetét vette az éjjeli móka. Va-

lószínűleg nem volt raktáron elég 

szalma, mert csak pár leányzó, illetve 

szüleik részesültek a lucázásban. Mire 

a lányok többsége felébredt, szorgos 

apák és anyák eltakarították már az 
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elszórt szalmát, kitisztították a befont 

kerítést. 

Miből gondoljuk, hogy a lucázási 

alapanyag fogyott el idő előtt és nem a 

fiúk ereje? Sárga kuka virított a tele-

fonfülke tetején, kerti pad "lengede-

zett" a faluzászló helyén. 

Jövőre kéretik mást kitalálni! 

Idősebbek napja: a Községi Ön-

kormányzat szervezte az ugyancsak 

december 13-án tartott ünnepséget. 

Poór Sarolta alpolgármester és Visz-

kedné Gyürüs Mária képviselő gon-

doskodtak a részletekről. Köszönjük 

Kecskésné Jámbor Éva és Pezenhófer 

Györgyné segítségét! 

A polgármester úr köszöntő beszéde 

előtt séi gyerekek, fiatalok kedvesked-

tek énekkel, verssel, tánccal az időseb-

beknek. A műsorban szerepeltek: Antal 

Ákos, Blazovits Barbara, Bolla Dániel, 

Bolla Klaudia, Csalló Katalin, Fich-

tacher Renáta, Kalmár Csilla, Kele-

men Zsófia, Koroknai László, Kovács 

Ádám, Magyar Attila, Mándli Gábor, 

Mándli Tünde, Márton Mercedes, 

Mihályi Martin, Pezenhófer Brigitta, 

Pungor György, Szakács Eszter, Szen-

teleki Réka és Szép Péter. 

A szereplőket felkészítette, a próbákat 

vezette Dávid Ferencné. 

Az ünnepség napján tartotta születés-

napját Mihalicz Raffael és Molnár 

Józsefné is. Őket külön figyelmesség-

gel köszöntöttük. 

A kis herceg Sében: december 

19-én faluházunkban szerepelt a 

szombathelyi Szent Kereszt Lelkész-

ség Ének- és Zenekara. Antoine de 

Saint-Exupéry örökzöld darabját adták 

elő. - A mű minden korban, minden 

olvasónak titkokat rejt, újabbakat, má-

sokat - mondta Rettegi Zsolt, a zenekar 

vezetője.  

Még hallgattuk volna az éneket, a tisz-

ta hangokat. A gondolatébresztés után 

azonban a titkokat nekünk kell megfej-

tenünk.  

Hogyan is mondta a róka? A titok 

nagyon egyszerű: "jól csak a szívével 

lát az ember. Ami igazán lényeges, az 

a szemnek láthatatlan." 

 

Jön az ár! 
 
Altainé Badó Ildikó 

 
Hírek: Nagy mennyiségű csapadék 

hullott a Tisza vízgyűjtő területére. 

A folyók vízszintjének gyors 

emelkedése várható! 

Erre senki sem kapja fel a fejét, én 

sem. Két-három nap múlva már 

egyre gyakoribbak és félelmete-

sebbek a híradások az áradásokkal 

kapcsolatban. Környezetemben 

töb-ben emlegetik az 1970-es árvíz 

okozta tragédiákat. Koromnál fog-

va csak szüleim elmeséléséből 

tudok ezekről. 

Nekem a Tisza gyerekkorom leg-

szebb emlékeit idézi fel, hisz szü-

lőfalum annak partján fekszik. 

Hírek: A Tisza vízszintje óránként 

20-25 cm-t emelkedik. Kilépett 

medréből az Ung és a Latorca. Már 

magyar területen is kritikus a hely-

zet Tiszabecs és Tiszakorod között. 

Ukrajnában a Tisza 14 települést 

öntött el. 

Már én is félek, féltem szüleimet, 

testvéremet és rokonaimat. Telefo-

nálok haza. Az otthoniak jól van-

nak, nyugtatnak: ne féljek, ők már 

két nagy árvizet átéltek. Megnyug-

szom!? 

Hírek: Kitelepítették Csopot és a 

környező falvak idős és gyermek-

korú lakóit. Szalókánál fel kell 

robbantani a gátat, hogy megment-

sék Csopnál a nemzetközi vasút-

vonalat. (Szülőfalum, Eszeny 

olyan távolságra van Szalókától, 

mint Sé Toronytól.)  

Telefonálni szeretnék, de odaát 

némák a telefonok. Csak sírdogá-

lok, mert nem tudom, hogy tőlem 

650 km-re szüleimmel mi van. A 

telefon két napon keresztül néma 

marad. Kapcsolgatom a tv-t, a rá-

diót, de semmi fontosat nem tudok 

meg. 

Anyósomnak sikerül vasárnap késő 

este anyukámékkal beszélni. Jól 

vannak, ők nem hagyták el a falut. 

A férfiak kint dolgoznak a gátakon. 

Az asszonyok hordják az élelmet 

és a száraz ruhákat. Félnek, nem 

igen tudnak még aludni, a veszély 

még nem múlt el. Megnyugszom, 

de elfog a honvágy. 

Szerdán elutazom Eszenybe, tudni 

akarom, mi van odahaza. A záho-

nyi határnál több magyar segély-

szállító teherautóval találkozom. 

Eszenybe érkezve boldogan ölelem 

magamhoz megfáradt szüleimet. 

Másnap reggel kisétálunk a Tiszá-

hoz, de közelebb menni nem tu-

dunk a belvíz miatt, a temető is víz 

alatt van. Anyukám meg csak me-

séli az elmúlt napok történéseit. 

Hogy a férfiak milyen kegyetlen 

körülmények között dolgoztak a 

gátakon szakadó esőben, térdig 

sárban. Hogy magyarból milyen 

sok segítséget kaptak, az ukránok-

tól meg semmit. 

Mondaná tovább is, de hazaérünk. 

Én megpróbálok másról beszélni: 

Séről, a munkámról... Nekem 

könnyű, az 1970-es árvíznél nem 

éltem, az 1998-as tragédiától pedig 

messze voltam.  

   

 

Újévi koncert 
 

Január 2-án 18 órai kezdettel a séi 

Funny Woods fúvósötös ad vidám 

újévi koncertet a Faluházban. Az 

együttes tagjai: Hotzi Ferenc, Hot-

zi László, Kiss Barna, Thummerer 

Ferenc és Vincze Eszter. Szerepel 

továbbá: Bertalan Andrea, Csalló 

Katalin, Hotzi Réka, Kalló Zsolt, 

Katzler András, Kiss Márton, va-

lamint a Szombathelyi Fiú Énekis-

kola két növendéke: Magyar Attila  

és Pajor Gábor, akik szintén séiek. 

 

A jótékonysági koncert bevételét a 

művészek az árvízkárosultak javára 

ajánlják fel. 

 

 
   

   Vitamin(imum) 
 

dr. Jakabné Varga Cecília 

 
Bár a vitaminokra alig kimutatható 

mennyiségben van szükség, mégis 

nélkülözhetetlenek a szervezet 

működéséhez. Sejtjeink nem képe-

sek előállítani őket, ezért többnyire 

a táplálékkal jutnak a szerveze-

tünkbe. 

Két nagy csoportra oszthatók: a 

víz-ben és a zsírban oldódó vita-

minokra. A vízben oldódók gyor-
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san felszívódnak, de gyorsan ki is 

ürülnek, ezért folyamatosan pótol-

ni kell őket. Ide tartoznak a B-

vitaminok, a C- és a P-vitamin. A 

zsírban oldódók lassan szívódnak 

fel, de lassan is ürülnek, ezért túl-

adagolhatók. Ezek az A-, D-, E- és 

K-vitaminok. 

B-vitaminhoz juthatunk a kenyér, 

élesztő, hüvelyesek, hús és tej fo-

gyasztásával. A B-vitaminok fon-

tos enzimek alkotórészei és számos 

anyagcsere-folyamatban vesznek 

részt. C-vitamin található a zöld-

paprikában, a hagymában, citrom-

ban és általában a friss gyümöl-

csökben. Hiányában csökken a 

szer-vezet ellenálló képessége a 

kórokozókkal szemben. 

A-vitamin források a sárgarépa, 

tök spenót, cseresznye és a málna. 

Az A-vitamin könnyen túladagol-

ható. Különösen a kismamáknak 

kell odafigyelniük, ha különböző 

multi-vitamin készítményeket fo-

gyasztanak, hogy mennyi A-

vitamin található a termékben. Ne-

kik inkább a béta-karotin tartalmú 

készítménye-ket lehet ajánlani, 

mert a béta-karotin vízben oldódó 

és a szervezet csak annyi A-

vitamint szintetizál belőle, amen--

nyire éppen szüksége van. Sok D-

vitamin található a tej-ben és a 

tejtermékekben, elsősorban a sajt-

ban. A D-vitamin felelős az ép és 

egészséges csontállományért. Mi-

vel bőrünkben a napfény ultraibo-

lya sugarainak hatására keletkezik, 

kül-ső bevitelre csak a csecsemők 

és a kisgyermekek szorulnak a nö-

vekedés, illetve az idősebbek a 

gyengülő csontállomány épségének 

megőrzése céljából. Túladagolha-

tó, ezért fontos, hogy csak az orvos 

által meghatározott mennyiségben 

fogyasszuk. 

A gyógyszerpiacon ma már renge-

teg vitaminkészítményt forgalmaz-

nak s bizony nagyon nehéz válasz-

tani közülük. Egy biztos: nem sza-

bad az összeset egyszerre szedni. 

Leginkább ajánlható, hogy min-

den-ki válasszon ki egy készít-

ményt, amely a reklámok vagy az 

ára alapján a legszimpatikusabb; 

azt fo-gyassza az ajánlások szerint, 

és ha elfogyott, kipróbálhat egy 

újabbat. A különböző multivitamin 

készítmények a hatóanyagok 

mennyiségében eltérnek egymás-

tól. Mivel nem mindig jobb a több, 

nem fontos a legnagyobb vitamin-

mennyisége-ket tartalmazó készít-

ményhez ragaszkodnunk. 

 

S P O R T  

 

Sakkverseny: a séi sakk-kör 

versenyt szervez december 30-án 9 

órai kezdettel általános iskolások 

számára a faluházban. A verseny 7 

fordulós és svájci rendszerű.  

Zsombori Viktor, a sakkcsapat ve-

zetője úgy nyilatkozott, hogy dí-

jazni fogják az első három helye-

zettet, valamint a legfiatalabb ver-

senyzőt. 

 

Futóverseny: a Séi Baráti Kör 

- Major Ferenc helyi hosszútávfu-

tó aktív támogatásával -  október 

31-én és december 5-én versenyt 

rendezett általános iskolásoknak. A 

táv az alsó tagozatosok részére 

1380 m, a felső tagozatosok szá-

mára 2170 m volt a séi utcákon. A 

versenyzők értékes könyveket, 

csokoládét, süteményt kaptak a 

szervezőktől. Lássuk az eredmé-

nyeket! 

Októbervég futóverseny: Óvo-

dás fiú egy indult a versenyen és 

hősiesen teljesítette is a távot: Ko-

roknai Balázsnak hívják. Alsós 

fiúk: 1. Major Dániel, 2. Máté Ta-

más, 3. Becskeházi Mihály. Alsós 

lányok: 1. Takács Zsuzsanna, 2. 

Katzler Blanka, 3. Katzler Luca. 

Felsős fiúk: 1. Németh Dániel, 2. 

Novák Tibor, 3. Laki Péter. Felsős 

lányok: 1. Hotzi Virág, 2. Godó 

Adrienn, 3. Pezenhófer Brigitta. 

Mikulásfutás: a havas, csúszós 

utak miatt csak kevesen  mertek 

ne-kivágni a valamivel rövidebb 

távnak. Az októberi első helyezet-

tek megtartották vezető pozícióju-

kat. 

 

A futóversenyeket támogatták: 

Ba-likó Lajos cukrászata, 

Janzsó László, Tóthné Babós 

Éva Mini ABC. 

Szilveszteri futás: december 31-

én szombaton 11.00 órakor újra 

rajthoz állhatnak az erejüket, kitar-

tásukat próbára tevők. Kellemes 

időt, szikrázó napsütést, jó utakat 

rendeltünk arra a napra. Várjuk a 

futókat! Bővebb információkat a 

plakátokon olvashatnak. 

 

Esti torna: szerdán 20.00 órai 

és pénteken 19.30 órai kezdettel 

aerobik foglalkozáson vehetnek 

részt a faluházban a séi lányok, 

asz-szonyok.  

Vannak, akiknek a mozgássorok 

gyorsak, megerőltetők, de ők is 

szeretnének tornázni, a torna előtt 

vagy után pedig elbeszélgetni a 

töb-biekkel. Az ő számukra terem-

tünk egy lehetőséget januártól.  

Dr. Jakab Zsolt képviselő kezde-

ményezésére január 7-én csütör-

tökön 19.30 órai kezdéssel torna-

sorozat indul Dr. Sándorné Kovács 

Lia vezetésével a faluházban. 

Ne feledjék! Rögtön a sakkedzés 

után! Várjuk a mozogni vágyókat! 

  

 

Történt egyszer... 
 

Természetismeret volt a kicsik 

utolsó órája. A háziállatokról ta-

nultak. A tanító bácsi, Várhegyi 

Károly a kis Kálmánt szemelte ki, 

hogy adjon számot a tudásáról. 

Kálmánka a pad alatt szöszmötölt 

valamivel, meg is ijedt, amikor a 

tanító nekiszegezte a kérdést: - Na, 

Kálmán öcsém! Mit iszik a macs-

ka? 

A fiúcska tanulhatott otthon, mert 

így válaszolt: ... 

 

A poént a rejtvény megfejtése 

adja. A rejtvénybe a felsorolt sza-

vakat kell beírni. Három szónak 

nem jut hely, ezek adják a történet 

csattanóját.  
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Kétbetűsek: AR, ÁR, BE, BZ, 

CD, MA, RÍ, SÉ, SÍ, SÓ, UV, ZD 

Hárombetűsek: ÁVE, FEL, FOE, 

HÁT, KIÉ, LUC, RÉV, RRI,  SÁR 

Négybetűsek: BIKA, BORT, CI-

CA, IZSÓ, MERT, MESE, NÉMA 

Ötbetűsek: ÖCSÉM, TANÁR, 

TEJET, VIZET 

Hatbetűs: VIZEZI 

Nyolcbetűs: SERITALT 

 

Ezen lapszám sokszorosítá-
sát ifj. Pajor István vállalta.  

Köszönjük! 

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató 

1998. december 24. Megjelent 300 példány-

ban 

Szerkesztő: Sörös István 

Felelős kiadó: Janzsó László polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


