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Iskolakezdési hozzájáru-

lás 
 
A képviselő-testület a korábbi évek 

hagyományaihoz hasonlóan az idén 

is iskolakezdési támogatásban ré-

szesíti a tanulókat. A döntés értel-

mében az általános iskolások 3000, 

a középiskolások 4000, a főiskolá-

sok és egyetemisták 5000 forint 

támogatást vehetnek át a polgár-

mesteri hivatalban, az alábbi idő-

pontokban:  

augusztus 22-én, kedden, 23-án, 

szerdán, és 24-én csütörtökön, 

mindhárom napon a hivatali idő-

ben, 8–16 óra között. 

 

 

Nyárvég 
 2000 

 

Falunapi programok 

 

augusztus 18. péntek 

 
17 órától: Kerékpártúra  

Sétől-Séig  a bucsui úton. Gyüle-

kezés a futballpályán. Útvonal: Sé, 

Bucsu, Torony, Sé. 

Aki megteszi a 15 kilométeres tá-

vot, az séi címeres pólót kap aján-

dékba, a pályára visszaérkezés 

után. 

 

21 órától: Mozi 

A film címe: Stuart Little, kis-

egér   

A Little család valószínűleg a világ 

legátlagosabb famíliája. Az ifjú 

párnak van egy kis háza, egy kis 

fia és rengeteg fölös energiája; hát 

elhatározzák, hogy örökbe fogad-

nak valakit. És amikor az árvaház-

ban a sok szülőre vágyó apróság 

között keresgélnek, rátalálnak a 

legapróbb és legelhagyatottabb 

lényre: egy egérre. 

Stuart Little, a kisegér hamar a csa-

lád részévé válik: befogadják a ro-

konok, egy kisebb baleset követ-

keztében egy hajómodell 

fedélzetén indul a jachtversenyen, 

és esténként neki is jár a jóéjt pu-

szi. Csak a család macskája nem 

tud belenyugodni az új kedvenc 

érkezésébe. Felbérel néhány rossz-

arcú kóbor kandúrt, hogy tegyék el 

láb alól a kicsi, nagyszájú és csupa 

szív egérfiút. Így hát megkezdőd-

nek a kalandok szárazon, vízen és a 

Central Park mélyén... 

 

A film időtartama 86 perc, melyet 

a kosárlabdapályán (eső esetén pe-

dig a faluházban) láthatunk. 

Kérjük, ülőkéről mindenki maga 

gondoskodjon! 

 

 augusztus 19. szombat 

 
9 órától: Futóverseny Major 

Ferenc szervezésében. A verseny a 

Tetováló szalon elől indul, és út-

vonala a következő: a Szabadság út 

a templomig, Rajki utca, Ady utca, 

Zrínyi utca, Petróci sétány, majd a 

réten át vissza a pályára. 
A résztvevők három korosztályban 

indulhatnak: alsó tagozatosok, fel-

ső tagozatosok, és 14 éven felüliek. 

Az első három helyezett díjat kap.   

 

10 órától: Kispályás foci a 

Sportkör szervezésében, amelyre 

várjuk a jelentkezőket. A tavalyi-

hoz hasonlóan idén is két korcso-

port lesz. I. korcsoport: 12 éves 

korig, II. korcsoport: 13–18 éves 

korig. A győztesek mindkét kate-

góriában vándorkupát kapnak. 

A meccsek 2x10 percesek. 5+1 fős 

csapatokat várunk. 

Jelentkezni a Sportkör vezetőinél 

lehet. 

 

Ezután ebéd, amelyhez  a gulyást 

és a pogácsát az Aranykör Klub  

tagjai készítik. 

A délután folyamán a Séi Baráti 

Kör Tréfás akadályversenyén 

lehet részt venni, melyet Altai 

Lászlóné szervez. A távot akár 

többször is meg lehet tenni a nap 

során és a leggyorsabb versenyző 

nyer.  

Négy kategóriában lehet indulni: 

10 év alattiak, 10-20 év közöttiek, 

20-50 éves korig, és 50 év felett. 

Minden kategóriában az első he-

lyezettet díjazzák. 

1445 -től: Táncbemutató 
Szerepel: Blazovits Barbara, Fich-

tacher Renáta, Foki Veronika, va-

lamint társastánccal  Martos Rená-

ta és partnere.  

 

15 órától: A Haladás Kék Hold 

görkorcsolya csapata tart bemu-

tatót. 

1510  -től lesz női foci is, ahol 

asszonyok és hajadonok mérhetik 

össze erejüket. 

A Szombathelyi Anyaszomorítók 

baseball-csapat rövid szabályis-

mertetővel mutatkozik be. 

20 perces íjászbemutatón is 

részt lehet venni, és utána minden-

ki meg is próbálkozhat vele, hisz a 

társulat két órán keresztül marad 

itt. A négy szereplő honfoglalás 

kori ruhában jelenik meg. 

17 órától: A Mesebolt Bábszín-

ház előadásában megtekinthetjük a 

Csicseri történetet. 

„A mi Meseládánk telisteli van 

szebbnél szebb mesékkel. A színé-

szek olyat varázsolnak elő belőle, 

amilyet csak akarnak: vidámat, 

szomorút, rövidet, hosszút...”– ál-

lítják az előadók. Aki nem hiszi 

járjon utána. 

 Kb. 1745- kor  a Real Action 

Dance School előadását láthatjuk.   

 

18 órától: Tombolasorsolás 

18 45- kor: Somogyi Terézia veze-

tésével a Mirella kórus műso-
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rát hallgathatjuk meg. 

 

Kb. 19 órakor: A Szentpé-

terfaiak néptáncbemutatóját 
láthatjuk. 

 

Ezt követően kezdődik a bál, ame-

lyen Szabó Ákos zenél. 

 

T á b o r t ű z  
 

Ezen felül a nap folyamán a gyere-

kek részére lesz légvár, lovaglási 

lehetőség, és a „csacsigolást” is 

kipróbálhatják. 

 

Falunapi TOTÓ 
 

1.  Mi a rendszáma  polgármes-

terünk  autójának? 

 

1. EGY–234 

2. EXL–763 

X. EFH–155 

 

2.  Hányas számú főút vezet ke-

resztül falunkon? 

 

1. 87 

2. 89 

X. 90 

   

3.  Mekkora a táv Sétől-Séig a 

Szombathely-Narda útvona-

lon?  

 

1. 43 km  

2. 62 km 

X. 25 km 

  

4.  Mióta van gáz a faluban? 

 

1. 1989 

2. 1992 

X. 1993 

  

5.  Hány méterre van a templom-

tól a Róki kereszt? 

 

1. 200 

2. 72 

X. 463 

  

6.  Melyik évben jelent meg elő-

ször a Séi Telegráf? 

1. 1997  

2. 1998 

X. 1990 

 

7.  Volt-e falunap 1900-ban? 

 

1. igen 

2. nem 

X.  több is 

 

8.  Melyik sport honosodott meg 

legutóbb a faluban?  

 

1. golf 

2. szinkronúszás 

X.  baseball  

 

9.  Milyen halat nem lehet fogni 

az Arany-patakban?  

 

1. fenékjáró küllő  

2. domolykó 

X. aranyhal 

 

10. Melyik tóba folyik az Arany-

patak? 

 

1. Döröskei-tó 

2. Vadása-tó 

X. Csónakázó-tó 

 

11. Hány kilométerre van légvo-

nalban egymástól a kettő két-

betűs Vas megyei település, Sé 

és Bő? 

 

1. 31 

2. 24 

X. 49 

 

12. Hol tört fel termálvíz a falu-

ban? 

 

1. a Kakukk-hegy alatt 

2. eddig még sehol  

X. Petróctól 70 méterre északra 

 

13. Ki tartott író-olvasó estet fa-

lunkban?  

 

1. Baranyi Ferenc  

2. Weöres Sándor 

X. Tompa Mihály 

 

+1. Mióta lakott hely falunk? 

 

1. 4000-6000 éve 

2. a római kor óta 

X. az avar kor óta 

 

A totó megfejtéseit a lap alján lévő 

sávba kell beírni, és onnan levá-

lasztva augusztus 19-én lehet lead-

ni az ÖrökSÉgünk Alapítvány sát-

rában. A legeredményesebben 

válaszolók közt díjat sorsolunk ki. 

 

Alapítványi hírek 

 

Szeptember 17-én Helytörténeti 

kiállítás nyílik Sében.  

Ehhez mindenkitől várunk  régi séi 

fényképeket, használati tárgyakat, 

könyveket és minden olyan tárgyat, 

amiről úgy gondolják, hogy a té-

mához kapcsolódik. 

Ezeket augusztus végéig lehet le-

adni a polgármesteri hivatalban. 

Segítségüket előre is köszönjük. 

 

Ez történt a faluban 

 

– Augusztus ötödikén a Séi Baráti 

Kör szervezésében közel negyve-

nen vettek részt a korábban meg-

hirdetett  éjjeli bátorságtúrán, a 

Parkerdőre. Bár egyszer már az eső 

miatt el kellett halasztani a túrát, és 

visszafelé most is dörgött, villám-

lott, a kirándulás mégis jól sikerült.  

– Júliusban 29 séi általános- és kö-

zépiskolás diák táborozott egy hé-

tig Balatonberényben. Sajnos az 

idő nem kedvezett nekik, hisz so-

kat esett az eső. Bár a Balaton 

ilyenkor kristálytiszta, le lehet látni 

az aljáig. Az idő nem volt jó a für-

dőzéshez, de a gyerekek mégsem 

unatkoztak, mert hajókirándulás, 

különféle versenyek és minden este 

diszkó kárpótolta őket. Mindezért 

köszönetet mondunk Magyarné 

Várallai Líviának és Magyar Ká-

rolynak,  a tábor vezetőinek. 

  

Séi Telegráf Önkormányzati tájékoztató 

2000. augusztus 14.  Megjelent 300 példányban  

Szerkesztő: Csalló Ágnes 

Felelős kiadó: Janzsó László polgármester  


