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Beköszöntő
Szeretettel inclítjuk útjárrl isntételten a ,,l'uti Híreket". Az elmt|tlt néhánv év hiánvérzete bizonvítja, llog1,61 lakosság igényli a lapot,
igén1,1i a község életéről, eseményeiről szóló tudósításokat.
A ,,Kiilsőyut Községérí Alapítvány" kuratóriunta,felvállalja ezí a munkát, s szíyesen clolgozik a lakosság tajékoztatása érdekében,
S:ereínénk a ,,Vati Hírek" hag1l6yfi7yrit ápolva a kózséget szolgálni, Kívánom, hogi az tijból indított lap szolgúlja ctfalu lakosságát,
adj on tájéko:tatást, tij ismeretet, szórakozást,
A íctyeink kö:ölt s:erepel u.jóv(iben olvan családok bemutatása, ukik több g;ertneket nevelíek (nagycsaládosok), kiknek gyermekei az
tlrs:tig ktilónbó:ő telepiilésein élve biis:kénvtillaljákvati indíttatásukat, s munkájukkal segítik Kiilsővat hírnevét öregbíteni.

A Nyugdíjasok Klubjáról

Ti;bh tnint kér él,e ke:dtiik cl .s:erve:ni a:t u kluhot. amell,mára 15 tagot s:ánlúl, és egt iga:i, kedves, értékes, eg,lmást
megbecsiilő, szerető koztlsséggé vált. Minden összejövetel ünnep, az óröm Jénve stlgárzik a mtlnkában megfáradt idős emberek
s:etnéből. közös rende:l,én,ek, kirándulások, előadások teszik hangulatossá a csoport életét.
Á: első év:árásciru kés:tilt el Gviiling Ferencné, Ilonka néni összefoglaló írása, ezt most mindenki s:ámára olvashatóvá tesszük.

G_v"üling Ferencné

Kedves Nyugdíjasok, Öregek!,

Karácsotly óta isniét IezártLrnk egy félévet. Szívünkberr
rttegórizzi,ik a sok szép eInléket.
Mindig örönrnlel iöttiink össze, Ineft lehetett itt
..Lerrgl el. HorvátIr" lllagyar. közttirrk állarrdó volt a

béke. A íbglalkozás sern jelentett gondot: ,,Szabó,
Takács. Kovács, Molnár, Varga", postás vagy tallár,
mincl jól rnegértette egynrást: Sokszor ernlékeztiirrk a
régi időkre. az eIniúlt fiatalságLrnkra, amely már csak
ern lékürrkberr é llret.
Meg|innepelttik a farsangot, jőizűerl ettlik a sok finom
í-alatot. aInit a sok |igyes assz_ony összehordott. A férfiak
setn tnaradtak le a sorban. ok tidítőt tettek az aszíalra.
Elókeri.ilt a szép kosár, melyből kisorsolták, anrit
ny,eftütttk a tombolán. Meg is kérjük Magdát arra..lrogy
jövőre is hozza el kosarát, de jól tele legyen azzal, amit
ez a sok öreg kíválr,
Azéft hogy ne legyiink, szotlorút nyugdíjas öregek,
megnézti.ik Celldömölkön a ,.Víg özvegyet". Jól éreztiik
magunkat. köszönjürk annak, aki megszervezte, segítette
prograttt ttttkat.
Doktornőnk is lett közben, aki elmagyarázta és
megmLltatta, hogyan használjLrk a fájós gerincütnket,
lrogyan v i se lj ürk e l t|i re lern me l öregségtinket.
Jó érzés volt hallgatni. alrogy a bibliából idézett. Sok
vígasztalást kapl-ratunk. ha a lapjait jó .helyen forgatjuk.
Pl. Ezsaiás próféta könyvében így szól az LJr:

.,Vénségetekig ugyanaz nlaradok, ősz korotokig én
hordozlakl En alkottalak, én viszlek, érr lrordozlak, én
nretltelek tneg."
Túrmezei E,rzsébet, aki nénretből sok szép verset
fordított, egyik versében a rrragárryról és öregségről ír.
Ha nelréz a sorslttlk, kLrlcsoljuk irnára összefáradt

kezürrket, és akkor a magány,t nem ismerjük. Vagy Sík
Sándor írja, hogy a legnagyobb művészet derűs szívvel
lnegöregedn i,

Az utóbbi időben kirándultLrrrk Soprorrba, hogy ez is
szép enilék legyen számunkra. Megnézttik a Storrró

Mítzerttrrot, csodálattal láttuk a régi szép alkotásokat. Jó
volt látni az F,rdészeíi Mútzeumot is. Szép élrnérry volt a
sétahajózás a Feftő-tavon. Kicsit kacsirrtgattunk
nyltgatra, de a szívürrk csak azt súgta. hogy jobb nekiink
ez a szegérty magyar haza. irrkább rnerljiirrk nyugodtarl
haza.
Feftődön a volt Esterházy-kastélynak mi nem vendégei,
hanem látogatói és csodálói voltunk. Meghatódva
léptünk be a fogadóterembe, és szirtte félve léptürrk a

carrarai rnárvány padozaíra, A falakat díszítő stukkók és

a mellllyezet festményei szinte átrrulatba ejtettek

bennünket. Milyen óriásinak tűnt rrekünk a 9 nr magas,

l0 nl széles és l3 rrr hosszú zel]etereln. Nern lriába,

őseink nagyjainak kész[ilt. Nagy férryűrzés volt ott

hajdanán. hiszen rnég Mária Terézia és ll. József is

vendégeskedett a kastélyball.
No, de nrinek is rrragyarázok, Itiszerr rrrától kezdve mi is
évet zárunk és kivesszi,ik a nyári szabadságrttrk. lgaz. rni

nyaralni l1el11 a Kanári-szigetekre rnegyiirrk, lraneIn

kapálgatjLrk, gyornlálgatjuk a gazos kertütnket. az áldott
rrapférry meg gyógyítgatja rnajd a fájós iziileteinket.
Lesz, aki az Ltnokákat-vezeti, segíti rrekik a jó utat

rrreglelrri.
Mi nlost lleln rendeztink ballágást, lnint a sok óvodás,
iskolás, lriszen mi trrár úgyis csak ballagLrnk egész éven át.

Most csak elbúrcsírzLrnk egy kis időre. és ha éltink,

visszajöviilrk az őszre.
Addig is gondoljLrnk szeretettel egynrásra, kulcsoljuk
irnára fáradt keziink, és azt kérjtik, Isterr legyen mindig
ve lü lr k,

Ktils(vat. l 999, j{tniu.s 1.5,



)

Mqgkérd eztúk az
önkormányzatot

Levélben iordulturrk a polgárrnes-
terhez és a kepviselőkhöz. hogy a

község lakóit leginkább foglalkoztató
kérdésekre újságunkban adjanak vá-
laszt, de eztlapzártáig hiába vártuk.
Szerettük volna Inegtudni, hogy az
idei költségvetésben rnilyen rnérlék-

ben emelkednek a szociális juttatások.
kíváncsiak lettiink volna arra, Irogy .

miért szűnt meg a könyvtár és a
kábeltévé képújsága, miért. nirrcsen
focitneccs külsővaton. és miért nincs
községi daráló. Tudni szerettük volna.
hogy rnilyen rendezvényekkel készül a "

község a millenniumi évre,-és milyen
fej lesztési terveik vannak --

Ugy gondoljuk, hogy a tájékoztatás
lehetőségét ezen túl is felkínáljuk az

önkormárryzatrrak, ezért kér,|iik a
lakosságot. hogy, további kérdéseiket
szóbarr. vagy írásbarr juttassák el
szerkesáőségünkhöz. Bízunk abban,
lrog_u- a választott testület rllinden kér-
désünkre válaszoln1 fog. ezt elvárják a

község lakói, és ezt követeli meg tőlük
a tájékoztatási köte lezettségük i s.

.7 S:erkes--tőség

Vctrga Katalin

Tájékoztatás
a ,,Yarga Család Alapítvány Külsővat"

1999. évi eseményéről

Az l994-ben bejegyzett aIapítvárry 3 éves működése (l995-
1991 .) r,rtán változások következtek be. A kuratóriurn.
tagjainak megbízatása leján. Az alapítók közül .l998-ban
befejezte íöldi életét dr. Varga József és édesapám, Varga
László, aki kuratóriumi tag is volt. Ezek után az alapító okirat
módosítását l998-ban benyújtottuk a Veszprém Megyei
Bíróságra, amelyet l999. június l0-én jegyzett be,
Az alapítő okiratból szeretnék pár dolgot idézni.
Az előző alapító okirattal azonos az alapítvány .célja .Az
állarnpolgárok gondoIkodásrnódjának, kultúrájának és
magatarlásának megváltoztatása, műveltségi és kulturális
fokának növelése céllából a Külsővaton állandó lakosú,
tehetséges, és tanulmányait rnagasabb fokon folytatni kívánó
tanulók tárnogatása, különös tekintettel a nehéz anyagi
helyzetben levő diákokra. Azonos az is, hogy az alapítványt az
elnökbol, és további négy tagból álló kuratórium irányítja,
akiknek megbízatása 3 évre szól. A jutalmazottak szernélyéről
a kuratórium dönt.
A kuratórium tagai: Bali Tibor, Kiss Jánosné, Lenglel László
(a kttratórium titkára és képviselője), S:alainé Pongrác:
Ándrect. llarga Katalin (a ktlratóriun elnöke).

A jelenlegi okirat szerint a jutalomról szóló oklevelet,
valarnint a vele járó pénzösszeget lehetőség szerint az
alapítók, illetve a leszármazottaik soros képvise|ő_ie az október
23-i állami ünnep alkalmából adják át a jutalmazottnak vagy

_jutalmazottaknak. Változás az előző okirathcrz képest. lrogy a

.iutalom nem lehet több rrrirrt a kamatozó tőke l0 o/o-a, és

indokolt esetben a kuratórium ugyanannak a sz,emélynek
többször is megítélheti. IndokoIt eset: felsőfokú tanulrnátryok.
tehetség, szorgalom és szociális rászorultság,
Az első kuratóriumi ülést l999, augusztus l2-én tartottuk.
Örömmel és várakozással kiírtuk apályázat feltételeit. rnelyet
a hirdetőtáblákon és a helyi képújság adásában lehetett
megtekinteni,
A következö kuratóriumi'tilés október l l-én volt, a pályázatok
benyújtása határidejének lej árta _után. Három piily ázat érkezett.
amelyeket akkor bontottunk fel. A jutallnazott egyhallgűl
szavazással, illetve egy megosztott díj szavazattal Tóíh Csuba
len, akinek ezúton is szeretettel gratuláIok.
Az ünnepség 23-án este 6 órakor volt, bárcsak minél több
külsővati lakos részese lett volna, mert ÜNNEP volt valóban,
a súlyának rneg[elelően ! Meg ellérrünk voltra a

kultúrházban... Az ürrnepség záró akkord_iakérrt dr. Varga
Zoltán átadta a .jutalmat Csabának, akit elkísértek szülei és

testvére i .

2000-ben is lesz jutalmazott. Szívesen olvasnék-olvasnánk
minél több pályázaíot: szép bizonyítványokat. terveket és

örömteli iskolai véleményeket a vati iskolából kikerült
diákokról.

ita|okat, és az öröIniJrrket. Mi ntagunk
élő ajándékok voltunk egymás
szátllára. A vidárn egyiittlét közben
gondoltunk ' azokra is. kiknek
magányosság, szenvedés. gyász. vagy
más tlyomorúság miatt szomorú volt
cZ aZ este,
l(arácsony Isten szeretetének az
ünnepe! lgazi ajándéka: Jézus
Kriszlus. akit az egész világ
megváltójául ktildött. Minden
karácsony ezt a világtörténelrni nagy

,,...hirdetek nektek nagy
öiömet;"

Mondták az angyalok a megijedt
betlehemi pásztoroknak az első
karácsonyi éjszakán.
Ez a régi örömhír lett nekünk is új a
Nyugdíjas Klub l999. év karácsonyán.
közel félszázan. lalunk korábbi es
jelenlegi vezetői részéről is
rnegtisztelve üRnepeltünk, nreghitt
közösségben. Jó volt újra
..gyerrnekként" verset mondatti Adytól
és József Attilától, más, kevésbé
ismert költőktől. Akinek adatott, a
saját gondolatait is elrnondhatta.
Megh ívott vendégeink részéről
köszöntések, jókívánságok,
rneghívások hangzottak el. A
karácsonyfa alá lrasznos ajándékok is

kerültek. Jólesett in inden őszinte
rnegnyilvánulás. Az együttes
éneklésben vált igazi közösségé a klub
tagsága. Újra felhangzottak a régi,
kedves énekek: ,,Mennyből az
angyal...",,.Pásztorok, pásztorok..."
stb,
Advent elejétől készültünk eríe az
alkalomra. A koszorú és a g) ertyák a

karácsony előhírnökei. A karácsonyi
díszek készítése. a tervezgetés, a
műsorpróba egészen ünnepi
hangulatot idézetl.
A belső elcsendesedéshez az Adventi
vasárnapi zenés áhitatok segítettek.
Ajándék volt ez a karácsony, mert
rnindent ajándékba kaptunk. A
lehetőséget, a fútött heIyiséget. a
karácsonyfát és az alatta lévőket, A
feldíszített asztalt, a gyertyaíérryes
ünnepi vacsorát édességgel és
gyürnölccsel. A frissítő és vidámító

eseménvt lr irdeti. Vaion
visszlrangozza-e az é lettink?
Bennsőséges, őszinte légkörű
karácsonyi ünnepségürrk volt. Hiszem.
lrogy rrern csak rnúrló hangulat. lranenr

örökkévaló tartalommal is gazdag
ütrnep.

Dr. Vízi Éva



VATI HIREK j'.

Buli Tibllr

Az egyház szerepe
külsővaton

Az erttber örtil. lra a betegseg után
egészséges, a bajok, gondok
elmúltával .iól van úrjra. Reményt ad,
ha úrira kezdlreti azt. atniben hisz. arnit
szeret, amit .ióI akart tenni, de bármi
okból elrnaradt egy időre.
Figi,eliiink fel az úira induló Vati
H írekre. hálásak vagyunk
rrl i ndazokrrak. akik úrjra indították.
A Rónrai l(atolikus Egyház rnindig
híveivel él. A külsővati plébánia élete,
Irívei esemérryei áltaI bekapcsolódik a
falu eletébe. A lelkipásztor részt vesz
az iskola. az önkorrnányzat: az ldősek
Otthona közösségének életében, A
karácsonyi- és a húsvéti ünneplések, a
betlehernes játékök a gyermekek, a
t'iatalok és a családok bekapcsolódását
jelentik. Felejthetetlen élmény volt
rná_|trsbarr az égi- és í-öldi édesanyák
köszöntese a ternplornban az iskolások
tnűsorával. Az eIső áldozás hitvallását,
az egyház es a családok egységet a
keresztérry magyar lelkület erősítette.
A szép ernlékeket MoInár Sándor
fényképész kitűnő felváelei őrizték
rneg számurrkra.

Gyermekeinket tanítjuk, neveljük az
iskolával és a szülőkkel együtt
működve. Hittanverseny Pápán 4
diákkal, hittanos találkozó
Veszprémben 23 tanulóval, ministráns
találkozó l3 résávevővel, egyházi
rryári tábor zalakoppányban l5
gyermekkel és egy házaspár
segítségével, mind jó alkalmat adott a
lelkipásztornak, hogy az emberi
élmények mellett a keresztény életre
rrevelést segítse az ifiúság köréberr,
család-találkozó Veszprémben,
rna.iális a Sornló-hegyerr a keresztény
gondolkodás. lelkület. példaadás
megerősítését segítették ,a 

h ívők
számára.
A Külsővati Énekkar fiataljainak és

családtagiainak szereplése az ünnepi
szentmisékben, karácsonyi éjféli
misén, húsvéti passiójátékban,
valamint sok községi esemény
alkalmával adnak művészi élményt a
hallgatóságnak. Keresztény lelkülettel
részt vettek az egyház budapesti
kirándulásán, ahol meglátogattuk
Dankó lván és Osztie Zoltán p'lébános
urakat,'megnéztük a Parlamentet.
Templomunk és a Zárda ktlrnyékének
rendben tartása. önkéntes
virágadományokkal való díszítése
csatlakozik az önkormányzat

faluszépítő programjához. A- Hősök
emlékműve és a temető gondozása is
az együttáűködés jele,
Az Idósek Otthonában végzett lelki
gondoskodás és a szentmisék az ott
lakók életével való szoros
összefonódást eredményezi. Ezen túl a
vezetőkkel és az ott dolgozókkal is
rendszeres a kapcsolattartás, együtt
voltunk
OIaszországban.

tanulmányúton
Díszpolgárunk,

Antonio Ber1oli úr mutatta meg a
Pordenone megyei Otthonokban
folytatott egyházi munkát.
Egyházközségünk valóban benne él a
falu életében, vezetők, polgárok, hívek
összefogásával együtt eredményes
munkát végezhetünk. Ehhez kérem
mindannyiunk bekapcsolódását.
Február 26-án szeretette| vártam a

meghívott hívőket beszélgetésre, a
családi hétvégére, ahol Mód Miklós
devecseri plébános, az egyházmegye

_ családügyi referense tartott előadást a

,.Boldogabb családokért" című
Püspökkari körlevélről. A házasság
előtt álló fiataloknak és a . már
házasságban éló híveinknek
nyújtottunk segítséget a boldogabb
családi élethez. Elhatároztuk, hogy
folytatj uk a család i összejöveteleket.

Trjthné Buli Krisztina (unoka)

Jubileum

l--gl, l'alu életében .ielcntös esenlénrnek számítanak az állami
iinrrepek: az itt nlegíórduló nevezetes ernberek. a í'alu .|eles szülötteinek
cnrléknapjai. 'fertnészetesen ncln von le az trrtékükból. de ezeket az
iinnepckct ir nrindcnrrapi. embernek sokszor nehéz igazi tartalommal
lllc.cliiItclli. bcrlsiiségessé tenrti. Vannak azonbart ol;an eseménvek is
cg1, íhlu életében. amell,ekrrél az éizelmek átadásának bizon1, nehéz
gatut szabrli,

Kiilsővaton ncmrógiberr igen bensóséges únnepnek lehettc,k
tanúi a f'ebruár, l3-i szerrtmisén résztvevóhívó emberek. Drága szüleim.
Szalai István és í-elesége. szi.|rl, Ha.igaó lrma ünnepelték
házasságkötésük 50. évíbrduló.iát. Hat gyermekük. kilenc unokájuk. két
clédunoklriLrk köszöntöttc óket, Az ünnepló család első útja a témplomba
\clclclt. alltll szcntlnise kcrclében adtuIrk hálát az eltelt évekert.
Nagl,szúileink ugl:anolvan vallásos. a Jóisten í'elé íbrdLrló lélekkel
inclultak a tetnplotlbir. ahogr ötven évvel ezelótt tették ezt. Mindketten
egész életiikbcn hitiiket gl,akor.ló s megélő emberek Voltak. akik lsten
cló r,ittek örönriiket. bánatukat.'fermészetes. hogy rnost is ezt tették. A
szenttlisé1 íluk_ Szalai Jeremiás miklóst'a-beleznai plébános mutatta be a
ktilsóvati plébános írr" a szintén rokon Bali 'ribor koncelebrálásával,
Milren rragv kegl,elem volt ez Istentól" s úgl,érzem. nem véletlen, hogy
a nagvsztileimnek aclatott tz meg| Hiszen ók nemcsak elíbgadták azt.
hoe_r, í'iuk Isten szolgálatárrak szerrteli életét. lranem kieszközölték ezt
sok-stlk irnáirrkkal. errgesztelésükkel. Nagymamám rnindig sokat
imádkozott papi ós szerzetesi hivatásokért. s a .lóisterr meghallgatta
kér,ését. [)e ug),linúgv imádkoznak többi gyerrnekükért. unokáikért.
dédunokáikért is. Ez, az irla. és a nag},o1,1-nagyon fbntos példaadés
tllcslrozta a sr iinrölcsét. Az ó élelükben beigazolódott az a szentírási
t-troncllrs. lrogr, ."gviirr-rölcséról isnlerszik me_e a lp". Mert bizorry

g1,,ermekeik és az ó családjaik mind gyakorolják katolikus vallásukat. s

ez amai világban bizony nagy szó. A hit. arni összetartotta és boldoggá
tette, a nehézségek ellenére is, ajubiláló pár hazasságát, család.ját. s a hit
az. ami nregmenti a rnai családokat - alrogy ezt Jeremiás atya is

kiemelte a' prédikációjában. Megemlítcm a Magl,ar Katolikus Püspöki
Kar .A boldog családokérf' círpú. nemrégiben megielent körlevelét.
mel1" a hívekhez ós rninclen.|óakaratú emberhez szól a házasságról.és a

családról Magyarországon. Mindenki érzékeli. hogy a házasság, a család
ma válságban van. ezért különösen fontos. hogy megpróbáljuk
f'elismérni a boldog családok titkát, Eme aranymennyegzőjét ülő pár s

népes családja éló példa arra. hog1 lelret larlós. szép házasságban élni a
mai -mégoly zűrzavaros- világban is. A prédikáló atya összekapcsolta
ezt a családi jubileumot a kereszténység, és a magyarság nagy

.jubileumával. Na_eylon íbntosak ezek az alkalmak életünkben,
szánrvetésre, megú.iulásra hívnak bennünket. A kétezer. illetve az ezeí
esztendóhöz viszon1 ilr a az ötvcn év egy parányi villanásnak tűnik. egy

ember életének azonban óriási részét .jelenti. Nem mindeg1,. hogy az
életünket hogyan éljük. Alro_ey Márti G),ula veszprémi érsek úr
személyes hangvételű köszönőlevelében kiemelte. a jubiláló pár

Istenhez s az, egyházhoz hűen élt egész életében, s ez adta meg
életüknek harmóniájának alap.iait. Alrogy eltbgadták. s,önmagukról
rnegfeledkezve nevelték gyermekeiket. példaadó lehet mindnyájunk.
rokonok és nem rokonok számára egyaránt. A szentmise Bali Tibor
plébános tir keresztíjúi köszöntőszavaival zárult, utána pedig a

plébánián az eg1,lrázközségi képviseló tagok köszöntötték .iubiláló
elnöküket. Az ünneplés otthon. családi körben íbll,tatódott.

Bár a lrat gyermek közül mindenki más-más városban él, a
Szeretct összetartja ezt,a népes családot. s a szülői házban gyakran
össze.iöviink. Mindannyian köszöniük az Istennek .ió nagyszüleimet. s

kívániuk. hogy még sok-sok eg),ütt töltött esztendöt élhessenek meg

boldogságban. egészségben.
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orNyifua van az Aranykapu..."

Szívesen látogattam vissza oda, ahol én is
f-elcseperedtem, hisz a mai napig is számos, szép
emlék köt a Külsővati Zrinyi Miklós Általá.,,os
Iskolához, Most. mint a község lakója jöttem az
irrtézménybe és a gyerekek lehetóségeiről
kérdeztem a nevelőket.
-Az ő,odáskor a feilődés szempontjóból
meghatározó éleíkor. A kisgyerntek, _ aki eddig
teliesen édesanyjától függótt - kezd ónállósodni, s
ez tóbb-kevesebb problénát ho: magával. J'{em

könnyű kezelni ezt a helyzetet a szülőknek sem
otíhon, sem az óvónőknek az óvodában. Ezért az
óvodai nevelés számos új módszerrel, programmal
bővult. Erről kérdeztem Horváth Andrósné
óvo<laveze tőt.

-Óvodánkban 1999. szeptembere őía az új, helyi
program szerint folyik a nevelőmunka, rnely az
Országos Ovodai Alapprogramra épül. Szeretrrénk
olyan szeretetteljes, érzelemben gazdag óvodai
légkört kialakítani, amelyben a gyermekek
biztonságban érezhetik magukat, szabadon
játszhatnak, mozoghatnak, élményekre épülő,
változatos tevékenységben vehetnek résá. Ezzel
az egyéní és életkori sajátosságokat, az eltérő
fejlődési ütemet figyelembe véve fejlesájük egész
személyiségüket. Mindezt a családok aktív
e gyüttrnúködésével szeretnénk me gvalósítani.
Jelenleg 29 gyermek jár óvodába, melyből hatan
nagycsoportba, tizen a középsőbe, és 13 a
kiscsoporlhoz tartozik. A gyermekek láthatóan
szívesen jönnek óvodába, jőI érzik itt magukat az
egész nap folyamán.

-Tudíuk, hogy a gyerekek mindig újabb játékokat
,s:ereínének kapni,' ezt, hogyan lehet biztosítani
,számukra?

-Programunk megvalósításához, a még
tartalmasabb idő eltoltéséhez szükségesnek tartjuk
a .iátékok folyamatos bővítését. Terveink között
szerepelnek mozgásfejlesztő játékok. hangszerek.
bábok vásárlása és készítése, élősarok kialakítása
akváriummal. A jó idő közeledtével szükség lesz
az udv ari j átékok felúj ítására, favonat, mászó hál ó,
farönk mászóka elhelyezésére. Szeretnénk
kialakítani egy kiskertet. ahol a gyerekek

nregismerkedhetnek az egyszerűbb kerti
munkákkal is. és együtt fbgyaszthatnánk rrrunkánk
nyersen is elrető .,gyümölcseit".
Terveink megvalósításához az önkormányzat és a
szülők segítségét is kérjük.
Az oiisok ébredeznek 'délutdni ctlvtisukl,;ól, ct

beszélgetésí megköszönve már az iskolábctn
kértle:tem Győrök Violetta igtt:gtttónőt,

-Valamennyi oktatási intézmény igazi at,culclláí ct

pedagógiai program adia meg. Mi volt a.fő cél az
e lkés:ílésakol".'

-Pedagógiai programunk alapja az egyéni
adottságokat figyelembevevő alapkészség-
fejlesztés. Minden tevékenységünket. oktató-
nevelőmunkánkat e cél megvalósítása érdekében
szerv ezzik Mivel gyermekközpor. tú óvoda. i skola
megteremtésén illetve tovább fejlesztésén
dolgozunk. a ránk bizoít gyermekek sokoldalú
tevékenységkínálatból vál asahatnak,

-A maglar iskolarendszer már az első osztályíól
viszonylag komoly fegyelmeí és.figyelmeí igényel Lt

tanulóktól. Ennek elsajcitításához negfblelő
íanulási, ,ónfeileszí(í módszerre van sziikség.

Milyen segítséget kapnak azok a tanulók, ukiknek
ez nehézséget oko:?
Mindenekelőtt a tarrulási nehézségek feltárásának
és helyben kezelésének lelretőségét tartom
fontosnak. Az úú olvasástanítási tnódszer
bevezetése szolgálja e célt,

-Horvőthné Kenesei Hajnalka, alsós
munkaközösség vezető továbbképzésen salátítottct

el ezt az olvasásíanítási módszert, Mit.ielení ez uz
oktattisbun?

-Örülök a NAT bevezetésérrek. rnert lrelyi
tantervünk kialakításával módunk nyílt a dyslexiát
megelőző olvasástanítási módszer alkalmazására.
Ez gyermekeink számára a nytrgodt titernűr tanulást
es a Liztos alapozás lelretőségét jelerrti.

-A technika gyors .íbilőrJése liabb lehető,ségeker

kínál az oktatásban is. Miben nyilvánul ez meg?

-Ú3, válaszíhatő tantárggyal bővült a kiná|at az
alsó tagazatban, Az első és nrásodik osáály
örömmel isrrrerkedik az iníbrrnatikával, a

harmadik és a negyedik osztályosok pedig a

technika tantárgy keretén belül tarrulhatnak már
számitástechnikát.

-A tanulók ismereteinek s:élcskaríí bővítése

érdekében.fontosak a tanórún kíviili íevékenységek
is. Milyen lehetőségük nyílik erre a Ktilsővaton
tanuló kisdiákoknak?
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-Déltrtánonként többíéle csoportos foglalkozást,
e_eyérri fejlesztést biztosítunk alsósainkrrak.
hitoktatás, nénret rryelv, sport, zene, tánc, énekkar,
logopédia és beszédfejlesztő órák. illetve nlindig
aclódik valami aktuális teendő, vetélkedőre,
nrűsorra való készülés.

-Kl'ss Jdnosné, Erzsi néni ,soktmkut tunílotta u
htl,yszti él,ek ,gorán. Ó ruttitt, hogy ez az iskola
hujduntibun is éleniáró intézmény volt ct

ntagy[fugy1. Aztittt sokaí l,ciltoztlíí tt vitág, mús tt
tcc,hnikui köveíelnlénl,,, ez hogyan érvényesiil ntu rt

.fL, l.:, ii t t t gt l:u t h u n?

-Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a
szárnítástechrrikára. Ma ez már nélkülözhetetlen
tudomárry. A jól felszerelt tantermünk lehetővé
teszi. lrogy a 7. és 8. osztályosok önálló
tantárgykérrt tanulhassák. míg az 5. és 6.
osztályosaink a technika tantárgy keretén beltil
sajátítiák el ennek használatát De készülve a
tovább tanulásra délr-úán ktilon íbglalkozás keretén
belül is nör,ellretik számítógépes tudásukat. A
rrrr-rltirnédiás tbglalkozások más tárgyaknál is
sokat segítenek. ilyen például a német nvelv
tarrttlása.
Tulún a fblső tagozatos diókok érdektődése még

nttgo-obb. Hogyan lehel ezí az igényí kielégíteni,
milyen,szakkörókre y(ln lehetőség Kiilsővaton?
Err(íl kérdezem Szabóné Nagy Henriettet.
Minderr lehetőséget igyekszürrk megadni a

diákjairrkrrak. felsőseink az alábbi területeken
ter,ékenykedhetnek: az említett számítástechnikán
kívül két t'elekezet részére biztosítunk hitoktatást,
val,l sportkör. énekkar. szinjátszó szakkör, olasz
rryelvoktatás. zeneoktatás, de búvárkodhatnak a
körryvtárurrkbarr is. Havonta az Idősek Otthonában
egészségügyi foglakozásorr vehetnek részt az
érdeklődők. Azt lriszem itt mindenki megtalálhatja
a számár a rrre gf-elelő elfo glaltságot.
,L'ulóban ez guzdag kínátat, ezek ntellett mit
nvúithuí u gyermekszervezeí, amit Kisvúriné
Németh Judit vezeí?
-G v ermeks zerv ezstink főle g a szabadidő hasznos
eltöltésélrez keresi a lehetőségeket. Így nród van
színház- és hangver.seny-látogatásra (Pápa és
Celldömölk a bérletes előadások hely§zíne),
túrákor-r. iátékdélutánokon vehetnek részt az ,

érdeklőclók. Igény szerint szervezünk
írszásoktatást is. A hagyományos programjaink
lehetőséget adnak egy-egy műsorra, ünnepre.

A legtöbb élményt ta]án a tábori programok
nyújtják gyerrnekeinknek, 2 éve élő kapcsolatunk
van az olaszországi Azzano Decimo település
iskolájával.
-A gyerekek szereínek számoí cdni íudásuk"ól,
hisz állandó, egé,s:sége,s, ver,renyben vannak
egymássaI. Szilágyi KataIin ,s,:aktanárról ct

funulmdny i v er s e ny e k.fe l ő l é r de kl ő dt e m.

-A lehetőségeinklrez mérten sok alkalommal
indulunk a különböző tantárgyi versenyeken.
művészeti pályázatokon. A gyerekek szívesen
vesznek ezeken részt, és ez tükröződik az
eredményeiken is.
Szeretném még elmondani. hogy felsőseink
helyben év végi vizsgát tehetnek. Ez nem
kötelező, de kitűnő alkalom a megmérettetésre, és
a j avítási lehetőségre.
Beszélgeíésünk végén mególl az iskolabusz az
épiiler előtt, s elköszónt,e íőlem az iskola
igazgatónője már ,siet is ki, hogy ellenőrizze a
gyerekek Jblszálltak-e a jóratra. Láíhatóan fontos
számára, hog,, a más községekből érkező diákok
uíaztató,sa a legnag,lobb rendben történjen.
Jól ismerve a mai iskolák helyzetét bátran
állíthatom, hogy a ktilsővati iskolában taru,ló
diákok minden lehetőséget megkapnak ahhoz,
hog,, versenyképes tudással léphessenek ki végúl
az "AranYkaPttn"' 

Fekete Andrea

kedves olvasó!

szeretnénk, ha a vati Hírek mindenkihez
eljutna, ezérl lapunk ingyenes. Megjelenését
az alapítvány támogatói teszik lehetővé, ezért
kérjük, hogy adója 1oÁ-ával Ön is támogassa
a Kozseg ujsagat.

Adószámunk: 19261605-1 -1 9
Kü lsővat Községért Alapítvány

További adományokat a
117 47044-20011 O40 számú OTP
számlán fogadunk.

Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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szívvel és lélekkel
A KüIsővati Enekkar örömei 1999-ben

Az 1999-es év a Külsővati Énekkar számára is új

lehetóségeket kínált. Rendkívtil sikeres évet
zárhattunk, hisz szirrte kétszer annyi fellépésiink volt,
trr i trt amennyit terveztürrk.
Az év első lrárom lrónapját felkészüléssel,
kidolgozással, íú rrrűvek tarrulásával, eddigi
darabjairrk szinten tartásával töltöttük. Szerepléseink
csak májLrs végérr kezdődtek, lrarmadik alf<alornmal

kapturrk rneghívást a balatonalmádi Uj Vörösberényi
Általános Iskolába, alrol az Alrnádi Napok
rendezvénys orozatát nyitottuk meg. Megtiszteltetés
számunkra, hisz ezzel jelzik, lrogy elégedettek
rnr-rrlkárrkkal . Ez a szereplés azérl is volt emlékezetes,
tleft az úú ruhánkban emelhettük a műsor
szíttvottalát.
Júrniusban egy kedves rneghívásnak tettünk eleget
Budapesterr. A józsefvárosi konceftünk előtt a

vendéglátó iljúsági csoport egy városnézést is
szervezett. így járhattunk a Parlamentben, a budai
várban és a Mátyás ternplombat, .

Az igazi lrangversenysorozatot azonban mégis a nyár
Irozta. Júrliusbarr felléptünk a pápasalamo_ni

Falunaporr, Augusztus 20-án. déle|őtt a külsővati
Idősek Otthona Harangszentelő ünrrepi miséjén
élrekelliettiink, délután pedig már teljeserr más

stílusban és hangtllatbarr dalollrattunk a merseváti
Falurrapolt.
Azt hiszern valamennyiünk számára fe|emelő, s

|1]agas művészi értékű volt az augusztus 21-i műsor,
nrelyet a budapesti Vagantes trió szerveiett a

külsóvati Művelődési Házban. Izgalommal, s

várakozással késztiltünk mi is, mert több közös
szátnot énekeItürik az Ileves együttessel.
Szeptember elején énekkarunk aktív szereplője
lehetett egyik lelkes kórustagunk, Szabó Annamária
eskiivójének, ahol dallal segítettük a pár izgalmát
t'eloldarl i.

Október l 5-érr kórustalálkozót szerveztünk, melynek
fo célja volt, lrogy megisrnerkedjünk a Szombatlrelyi
Szentlrárornság Kórussal. A rendezvényen fellépett
rnég a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar
kamarakórusa és a külsővati Enekkar is. A
harrgverseny Lrtán közös vacsora következett, lnajd a

,"fergeteges" tánc, amikor Radányi Károly tanár úr

-"|gi.l,^:li a kitűnó zerrét. Október 23-án. nemzeti
Littneplitlkött a tnűsor után mi is köszörthettük Tóth
Csabát. a Varga Család Alapítvány díjazottját.

Novemberben részt vettünk az ostffyasszonyfai
Hadifogoly-temetőben rendezett lralottak napi

rnegemlékezésen. 1998 óta rninden évben az első
világháború idején eltrunytakra emlékeznek. Most a

műsorban és a misén is mi érrekelhettürrk.

Megtisztelő élrnény volt számunkra. hogy Andor
Ferenc úr, a megemlékezés szervezője és Vadász
István polgánnester írr Ktilsővatori a próbánkat

követően rnegvendégeléssel köszönte meg

közreműködésünket. Ekkor kéftek fel az idei

nrűsorban való felIépésre is,
szintén novemberben indítottuk eI a

hagyományteremtő advelrti ltan gversertysorozatunkat,

ahol többek között az Áoam Jerrő zerreiskola
növendékei, valamint az Ajkai Szerrt Cecília Kórus
jár ult hozzá a karácsony v ár ás á1,1 ííatához.
December az ünnepek és a szeretet lrórrapja. Mikulás
műsort szerveztiink a gyerekeknek. s a

,,gyenrreklelkrf' felnóttekttek, akik. ha jók voltak,
vagy szavaltak, ajándékot is kaptak a Mikulástól.
December 20-án Adorj ártházán a Nyugdíjas Klubrrak
adtunk karácsonyi műsort. Külsővaton pedig a 9.

alkalommal ürrnepeltük együtt a Karácsonl,t az ovis

és iskolás gyerekekkel a Művelődési Házban.

Az l999-es utolsó szereplésünk az éjféli rnisén volt,

amely egyben a havi ifiúsági misék záró eseményét is
jelentette.
A 2000-es évet jarruár 28-átl. kis pihenó után

kezdttik. Bízom abban, hogy ez az.év is esménydűls

lesz, rnár több meghívásunk van kórLrsoktól, és

rettdezvényeken való szerepIésre.
szeretnék köszönetet mondani azokrrak, akik

önzetlenül segítették nrunkánkat, E,nekkarosaim

mellet csatádtagjaiknak, akik lelretóvé tették. lrogy

feleségek, arryukák, testvérek járhassariak kitaftóan a

rendszeres próbákra, és a fellépésekre.
Köszönöm a Polgárrnesteri Hivatalnak, a képviselő-
testületnek, az iskolárrak. az ldósek ottlronárrak a

segítséget, valamirrt a Megyei Ónkormányzatllak az

anyagi támogatást. Köszönet azoknak, akik
jelenlétükkel rnegtisztelték elóadásairrkat és

tapsaikkal buzdítottak bennünket. erót adva az űjabb

sikerekhez. Továbbra is szívesen láturrk minden

zerrekedvélő embert, akik szeretnének köztünk
érrekelrri. (Külörrösen a szoprán és tetlor

szólamokba!)
F, A.
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