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Szeretettet várjuk Önt és kedves családját

2000. május 27-én szombaton, 74 órakor a

kütsővati iskolában tartandő, hagyományos

' 
RAFFEL-NAPI

rendezvényünkre.

Raffel Mihély lskolatámo gató Közalapítvány
Zrínyi Miklós Altalános lskola és Ovoda tantestülete

( Az 1998. évi bevétel: 355.000-Ft volt.)
Azl999.év íb feladatánakfogalmarta meg a kuratórium a

logopédiai ellátás helyben biztosításának segítését, az iskola
nem alapfeladatainak támogatását - igy a nyelvtanulást, az
olasz kapcsolat segítését, E célok megvalósítása mellett -
mivbl ebben az évben már fogadhatta az alapitvány a SZIA
l%o-ának felajanlásait is - oktatóprogramok vásrárlásával
segítettiik az iskola egyéni készségfejlesztő mlrkáját. Ez
utóbbi célra 67.000,-Ft-ot fordítotrunk. Ezúton is köszönjiik
kedves támogatóinknak adójuk 1 %-át.
Az alapítvány 1999. évi bevételét az önkormányzati

hozzájárulás és a Raffel-család, rokonság adománya képezte,
ez összesen 246.000,-Ft volt (+ azSZJAlYo).

A következő idószak feladat-meghatfuozása a májusi
kuratóriumi ülés munkája lesz. A még halékonyabb míiködés
érdekében sziikséges lenne a támogatói kör bővítése. A
lehetóségek végiggondolása és a megoldás keresése szintén a
kuratóriumra váró feladat.

Alapíwányi kezdeményezésre szerveztiik először 1997-ben,
május utolsó szombatján a Raffel-napot, az azóta már
hagyomárrrryá,váIő szép iskolai iinnepet, ahol találkoáat volt-
és jelenlegi diák, tanár, iskolához kötődő, annak sorsát figyelő
ember.

Köszöntöm azokat, akik elfogadták meghívásunkat az
elmúlt években is, köszönöm azoknak, akik idén szervezik
találkozójukat rnájus utolsó szombatj án, és hagyományteremtő
szándékunkat erősítve jelenlétiikkel segítik rendezvényiink
sikerét.

Bízom abban, hogy e tájékoztatás révén további
támogatókra találhatunk a lakosság körében is.

Köszönöm a Szerkesztőségnek e lehetőséget, az
érdeklődést.

Győrök Violetta
kuratóriumi elnök

KözalupínónyunkróI
1997 . ápiths 2l ál í1l\ía élete Ktilsóvat Könég Önkorminvata a

Raffel MihtíIy kkolaíámogaíó Kiiulapútvdnyt
Célja:
- az oktató-nevelő munka körüIményeinek javítása, különös
tekintettel a foglalkozási eszközök. anyagok, felszerelések
beszerzésére
- az intézmény működésével, fejlődésével kapcsolatos

kiadások kiegészítése
- a tanulók harmonikus szellemi és testi fejlődését elősegítő

programok támogatása
- a pedagógus dolgozók szakmai továbbképzésének

f inanszíro zás áho z v alő ho zzáj érulás
A Közalapítvány nyitott, ahhoz brármely hazai és küftildi magán

és jogi személy csatlakoáat, ha céljaival eryetért és magvalósítasára
alapíWányi felajánlás kíván terrrri.

A csatlakozís történhet penzbeü adomifury, természeüeni juttaüís

vary személyes közremuködés forrnljában.
A közalapítvrány kezelője a kuratórium, amely a wabéúyzatirnk

megfelelően üésezik, munkáját ellenórá bizottsag végzi.
Az éves besámoló i11. a kiemelt feladatok meSntározísa az

immár haryományosan rendezendő Raffel-nap délelóttjere
összehívott kr.rratóriumi üésen zajük.

. Az elmúlt 3 év munkájáról:
Az 1997. évi bevételek legnagyobb részét a nyári javítási,

átalakítási munkálatok segítésére fordította az alapitvány, ill.
oktatást segítő számítógépes programot vásárolt.
( Az 1991. évi bevétel: 379.000.-Ft volt.)

Az 1998. év kiemelt feladatának tekintette a kuratórium a
főátlású logopédus alkalmazásának segítését, vállalta a
pályázati önrész fedezését. Segítette a fiirdő-öltöző
kialakításának kiadásait, í1I. aza|apító okiratnak megfelelően a
nevelőmunka aktuális feladataiban nyújtott támogatást: kerti
eszközök, gépek, csengetőóra, oktatási anyagok vásárlása,
olasz gyerekek fogadása.



2. vATI rrínnr

Ery áprilisi délutrán csendes, rernegő,
idős harrg sálalt meg az iskolai
telefonvonal végén: Sokoray Jóska
bácsié.

A sűyos betegségét méltósággal
üselő néptanító május közeledtével
Ki,ilsóvatra, Raffel Mihalyra
gondolt. ,Az adományozó
ftildbirtokos nevét csupán utcanév
őrÁ, de emléktablája nincs a
községben" mondta a
könnyekkel küzdő hang, majd
folytatta: ,,Szeretném, ha Raffel-
rrapon emléktáblát helyemének el az
iskola öépüetén, etútez a fekete

márványt szeretném felajánlani",
Elmondta még, hogy a külsővati
alapítvriny ánoga§a elképzeléset s a
szervezasi feladatokbarr kéri az iskola
segítsegét.

A meghatodottság pillanatában
nehezen találtarn Jóska bácsi felé
az ót megillető hála szavait, Úgy
gondolom, talán e felajánláshoz
méltó köszönet lehet az a|ábbi
nyílt levél:

Drága Jóska Bácsi!

Ezűton is köszönjük, amit a
külsóvati iskoláért tett. Iskolánk
történetét kutatva írásai között
találtuk többek között a felhívást,
hogy ,.keressétek meg Raffel
Mihály sírját Celldömölkön".
Megtettiik, s 1997 őta évente
tisáelgiink adomény ozőnk sírj ánál.

Raffel Mihály emlékét őrzi az a
közalapítvány is, amely a család
beleeryezesevel. iskolai kezdemé-
nyezésre és önkormanyzati alapi
tassal jött létre 1997 tavaszín.

kérésének örömmel tesziink
eleget, s május 27-énméltő helyre
kerül az alábbi emléktábla:

AZ lSKOLAÉPÜLET ADOMÁNYOZÓJA:

RAFF,EL MTHÁLY
(l831_1927)

TlSZTELETÉRE ÁLLÍTTAfiA 2000-8EN
SoKoMY JÓzsEF ruÉprnruirÓ

ESA
KÜLSŐVAT KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY.

A köszönet szavaiként engedje
meg. Drága Jóska bácsi. hogy

KoToDES
saját gondolatait idézzi:k.
arnelyekre a 80-as években írt
helytöfténeti mrrnkáiban találtunk
rá:

,,Végezetül
Miért szeresselek, mi lrr;t ide?
Amikor lábam rtyomát befutta a hó.

Majdnem, hog úualan utakon
távoztam és mégis:

rürcór..qr

Nem felejtelek el, mert ha
elfelejtenélek ijres maradna a
szívem és sivar szegfury lellrem.

Olyan időben nőttem, melynek vén
s:övete fekete-fehér szóllal kötődik
ho::ád, Rajongassal, lelkesedéssel,
benső bizalommal mondám ki
neved. Vérrel, verejtél]{el, lönnyel
aztatott ősöreg voltál, ha nem is
jlnyben, de mesében illő a táj, mert
nekem Te voltál a kezdet és avég.

É, ,n* fetek kimondani neved,
nem tartok a megszólasolaól, hanem
azért, mert jó voltál, benned
lalaznom, élnem, meganítottál
gondolkadni. Á: égbolt masutt is hék
a sötét fellegek felett, a fold mélye
masutt is rejt titkol{aí. De bór
jartam, dolgoztam, tanítottam, mint
bkalamester, de nekem eg)a3on

feledhetetlen ,,s:ent" hely csak Te

vagl, Kíikővat. Falaid közül már
g,,ermekeid s:étszéledtek, a3 élet

fonálja ez, ágalva szakadtak.
Neved, lakaid köszöntik eg,mast, a
kiilsővatiak íaluja, kózsége vag/, a
sorsod a saját ke:ükbenvan.

Ütettem ftk t, íacsemetéket,
láttam friss hajtasait, hallgattam
elődeim, iskolamesterek szavát,

megsimogattam a megsárgult, doh-
szagú. írasokat, í"k"lt betűit a régi
megviselt arcodat.
Evszazadok megpróbáltatasain át
annyi eszmei és erkblcsi erőt,
gondolatot, életet óvó jövőt

felismerve e mb eri er őt, t apas zt al at ot
és bölcsességet ringattál, hogl ,ha
elfelejtenélek, lemondanék aruól,
hogl van remény.
Aó,t idéne: Nem tudom, miért,

meddig maradok núg neked. De
ke:edet fogotn, s őrizem a s:emed!"

Kösz<injiik a kötfiést a

töódést, s az Elet ada emberi
nehézség, betegseg ehiselésehez
sok-sok erőt kívanmk

Szeretettel küldjük Ady
Endre versét:

Mi köt ide?...

Mi köt ide engem,
Hol nem szeret senki?
Ez idegen helyen
Nem tudok szeretni?
Ha elmegyek innen,
Minek vágyom vissza?
Lefekvő órámban,
Felkelő órámban
Mért fakadok sírva?

Mért szebb itt a virág
s illatosb, mint bárhol,
Hangosabb az erdő
Madárdalolástól?
Dalos kedvű szívem
Mért tud csak itt lenni?
- ltt érezigazán,
ltt tud csak igazán
Gyűlölni, szeretni...

Ragyogó, sugáros
Énnekem itt minden,
Pedig, ki szeressen,
Tudom jól, hogy nincsen...
lde köt, ide fűz
Lelkem régi álma:
- Bearanyoz mindent
Legelső szerelmem
Leszálló napjának
Aranyos sugára,
Búcsúzó sugára

A Zrinyi Miklós Altalános Iskola
tantestiilete nevében:

Győrök Violetta
igazgató
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Vlgyünk derűt, mosolyt a nyugdúas éveinkbe!
A ,,Vati Hírek' korabbi szímlábarl mar hírt adott magáról a

Nyugűjasok Klubja. Most ery kicsit részletesebben szeretrenk
beszámolni murrkankól.

Sávesen gondolurk vissza az elso közös kiíándulásllnkra,
,o"ly u közosseggé kovácsolódámak igazi lehetőseget kínát. A
JeIi mborettunot látogattuk meg. A természeti szepségekben
pompíuó, ylragó áj sÁnte elkáprfuatolÍ- berrrrtinket. Ez a
kirándulas igaÁ ajandek volt, az önkormarryzat ajrándéka (1998.

május). A továbbiakban szeretném elmeselni, hory mene járturrk.

1998. októbereben Zlíc és Parrrronhalma volt az t]ti él.
Felejt}retetlen élrnényekkel gazdagodtunk. Rendkívü vidáín,
jókedvtí tarsasígmk igényli a közos programokat.

1999. jlüriusaban Kapuvárorr, Fertődön és Sopronbarr jfufml!
múemlékeket, múzeumokat, kiállításokat tekintetti,ink meg. A
szswezők meglepetése volt a Fertő-taü hajókiníndulas. Na5uon
kellemes volt. Ennek költségét az Önkormínyzat és a ,§tilsővat
Községért" A1 aptfu ány támogatta.

Most 2000. májusában Esztergom - Visegrád útvonalra
szervezzíjk közös utLrnkat. Ószre meghívást kaptunk a
Somlóra, a 'vásiárhelyi klubbal köttink barátsagot. Mi is varjuk
őket.

Még ebben az évben tervezlink e5, bakonyi r,úat, remélem
megvalós,ul. Rendezvényeink is a közosség erdekeit szolgáljrák.

Minden évben megiinnepeljtik a kmacsonyt. Ene az alka]omra
meghívjuk azötkormányzat és az intéznények vezpűit. A klub
íagat adják a mtisor| verselnek, énekelnelq mély ázésekkel
áútatoít köszintések, jókívansígok hangozrak el. Ilyenkor nem
ritka a könnyeó szgm, az egredül élők szomoru tekintete.
Feher asztal mellett kis körcsségiink üd,ím őTákat éI éú..

Visszateó iinnepnek uámít a farsang megrerrdezese: ki-ki
jelmen ölt, viűm, daloló jókedv uralkodilq enni- és innivalóról,
tombola-trárryakról a tagok gondoskodnak.

A fenyképen klubmk fáfitugiui szerenaddal köszontik az
e5rbe g,rrrlteket.

Akácos út, havégig meg,,ekraitad en...

Varr klubrrrrknak ery krónikrisa: Gyuling Ferencné, Ilonka néni.
2000. év farsarrgj át az dábbi szavaival köszöntötte :

Kedves Kortársak, Nyugdíjasok , Óregek!
Ismét összejötíünk, hogy egllütt iinnepeljünk. Itt a farsang, és

ilyenkor már sok helyen áll a bál, íáncol, keringőzik sok szép fiatal par,

Mi kiikővati öregek ezt solrszor eglediil is megtesszülq fűeg ha jól
megszédiilünlg vag/ nem vesszük be idűen a glóg,,szerün]ret.
Forgcssuk egl kicsit visszafelé az élet kerekét, és gondoljunk

azolva, abik mar nem élnek, de minket nevelteh tanítottak
Gondolatban kerdezzük meg őket, hogl mosí 50-60 év elmtiltaval
me gis mernéne k- e minket?
A hosszli hajú copfos kirl,irry a hcljáí régen levágatta, a szóke

bubifrizurcu kblónyból régen kontyos nag)mama lett, a kis bama
lany hajából a masnikat régen kioldotta, ősz hajában már úglsem
mutatna. Hát még a kócos, borzas fiuk hajából mi lett? Eglesekét m
élet jól megritkította, mctsokpt szürkére fakította, de van olyan akiét
simara boronálta.
A dundi piros arat kislarty ma már nehezen járó nag,,mama lett, a

f)rge, vidámfiúból g,lakran botra íámaszkodó öregapó.
Jelmezünk is van, méghozzá maradandó, mert maga az élet varrta,

és az arrylaga is tartós. Arannk, homlolank telerajzolva ráncokkal,
redőkkel. Szemünk körül szarkalábak Álmcunk fontos kelléke a
szemüveg, de nem mért tesszük ám fel, hog,, ne ismerjenek meg
bennünket, hanem azért, hog,, mclsokat es a beűketfelismerjük.
Azértfontos számun]cra az is, hog,,ha mindent látni akarunk, akkor

szemüve get ne cs ak fars angra v as aroljunk.
Hát kell nekiink ennél eredetibb jelmez? Egl régi zsűri,még

felismerhetetlenségunket is díj azná.
En mégb azt kérem, hogl ryagodjunk meg, és érezzük jól

magunkat a mostani jelmezünkben Erezzük cut, hog,, alatta van ám
a mi 18-20 éves kori fiatalságunk, órömünk, boldogságunlc, vag,,
bónatunk
A jelmezünk alatt vml mélyen a szíyünk és abbcm őrizzük mindclzt,

amit eddig adott az életünk Ma már inkább csak hatvarlkodjunk és

hetvenkedjünk ca évein]]r.el, de ha lehet még sokáig.
Most pedig azt l*irem, ha már itt egiltt vaglunlt, hog/ jó énágglal

falatozzunk, vigadjunN nehog,, a sokfinomfalat megmaradjon, amit
ide osszehordhlnk
ŐUrU, az életkedvi)nket akkor is, ha majd bekószönt a 40 napos

böjtijnh hiszen ekkor itglis kevesebbet ehetiink.

Az elmult évben több termékbemutatót szerveatink, ahol
vásárolhattunk is. Vendégeink is voltak:
- Dr. H Szabó Lajos helytörténész rögtönzitt kiiállítas

mellett isnertette Erzsebet kiralytrő életét.

Len$rel vs^ő, kiilsővat polgármesbre ismertette
eddigi munkíjukat, majd sólt további céljailaól.

- Háziorvosurrl! dr. Fogassy Znltan is eljött közenk.
Kerdéseinlae valaszolva beszalt az egészsegiignől, a
betegségekről és azok megel őzaseről.

- Az év folyamarr meghíváS kaptmk az Idősek Otthona
igazgatőjáúol, Szalai Józseftől. Bemlíalta az otttront,
veűtett képes előadrás és élő megtekintés ut,án vacsorával
vendégelte meg kis csapatunkat

G1mlffm krymk {ardá<ot r€rduvenyeink megvalósítás,ához

Egr kis iiűó! e5r+gl iiveg bcrccsÚL pengő! firrom pogíc§ít
Ki;wríriik mindenkineh aki öxrretlenü támogat minket

Ez a kis besámoló bepilltrűst adott a ktilsovati nyugdijas klub
élete"be. Bínm abba1 hog, né}rányan kedvet kapna\ ho5,
csaflakozalak hodnk 1\Ándffikit sreretettel vaurk!
Eddigi klubéletijnknek voltak szomorú esemerryei is:

elveszítetiik Varga InciW§' Kovqcs Jozseíet a Cson]ra Jaslrctt.

Emléldiketőíizziik!
A Vati Hírek olvasoinak kívarrunkjó erőt, egesnége!

sikerekben gazdag életet ! Felrete sandomé



Egy nagy család ,,dióhéjbanoo

SzÜleink, néhai VÍzi JÓzsef és felesége néhai Pethő Mária, |942-ben kötöttek házasságot. Isten tíz élő. egészséges
gYermekkel áldotta meg Őket, Edesanyánk hat fiút és négy leányt hozott avilágra. Anyaiméltósággal, de alázatosan
hordta terhességeit, egyszerűen megélve, hogy az.,anyaság méltóság" és az ,.anyaméh gyümölcse jutálom''.

NegYvenÖt évig élhettek boldog házasságban szeIetve és tisztelve egymást, megoszlva munkát, örömet és
bánatot.

, EdesaPánk ciPész és éjjeliőr volt. Edesanyánk hivatásos anya. Megadatott nekik, hogy nem csak gyermekeikben,
hanem tizenhét unokájukban is gyönyörködhettek. Sajnos a dédunokák születését már nem élhették meg. Elettik
küzdelmes volt, és ezért szép,

SzÜleink mindannyiunkat szeretettel vártak és neveltek. Jó példát mutatva becsiiletes életre, munkára. az éIetre
készítettek fel. Egyszerúen élttink, rnint akkor mindenki a faluban. Amire snikségünk volt, mindent rnegkaptunk, de
tanulnunk kellett takarékosan élni. Játsáattunk kedviinkre: nyáron a gesztenyesoron, télen a varcal jegén.
Gyermekszobánk nem volt, de boldog gyermekkorunk, igen.

Feladataink is voltak, s azt következetesen számon kéfiék tőlünk. Szüleink természetes jőzansággal tanácsoltak,
de nem erőltettek ránk semmit. Tisztelték személyes szabadságunkat, engedtek felelősón dontóni a pálya_ és
Párvá|asztásban is. Tudtak fegyelmemi, ha kellett. Nem voltak hibátlanok, de nekünk Edesanyánk és Édeiapánk
voltak és azok is maradtak.

GYermekkorunk a háboru végével kezdődött, a .,Rákosi rendszer" begyűjtéses, fejadagos korszakában
folYtatódott. Átttunt sorba cukorért, rizsért és petróleurnért. A kenyeret magunk .titótt*, s ez"min-dig nagy élmény
volt a számunkra. Azőta Senr ettem olyan finom ..vakarcsot" é ,langalőí", mint amilyet Éd".urya* sütött. Jó
visszaemlékezrti akizdelmes, és rnégis aggodalmaskodás-mentes életvitelünkre.

Az általános iskolát helyben végeáetfíik el valamennyien. Megítélésem szerint átlagos az öröklött képességtink,
de kaPtunk valarni személyes plusá is. A fiúk gyakorlati, műszaki adottságokkal rendelkeznek, pályaválasztásuk is
ennek megfelelően irány'trlt, az adoIt helyen becsületes, jó szakemberek lettek. Tibor öcsénk műszaki egyetemen
villamosmémÖki diPlomát szereáetett, megtisáeltetést szerezve ezzel szüleinknek, iskolánknak és a falu népének is,
A lánYok kÖzÜl hárman a betegek iránti empátia készségét kaptuk, hivatásunk az egészségügyben lett. Mindhárman
munka mellett szerezíik meg egészségügyi szakképesítésünket. A szeretetotthonban eg} ideig együtt dolgoztunk.
Mária húgunk a szÖvőnő foglalkozást válaszíoíía, jelenleg az ipar más területén dolgozik, Endre öcsénknek az aszta7os
mesterséghez volt adottsága.

A tíz testvér kÖZÜl, Jani bátyank kivételével, valarnennyien éltink. Háman a fővárosban, illetve környékén, Attila
öcsémék Mosonmagyaróváron, öten szülőfalunk közelében. Ketten Endre öcsémmel fiiggetlenek maradtunk, és
megadatott, hogy a családi házunkban éljiink. Testvéreinkkel és családtagjaikkat tartjuk a kapcsolatot, évente egyszer
mindenki ,,haza" jön, rnegemlékezve szüleink áldozatos életéről, örülünk egymásnak.

A kapcsolattartásunk nem csak iinnepi és érzelmi, hanem gyakorlati módon is megvalósul: sziikség szerint
segítjiik egymást a hétköznapokban is.

Hálásak vagltrnk, hogy megszülethettiink és rnég élhetünk. Amit kaptunk és amit elértiink, szeretnénk Isten
dicsőségére, és mások javárakamatoztatti. Dr. Vízi Éva

Mozaik a külsővati Evangélikus Gyülekezet életéből
A ktilsővati Evangélikus Gytilekezet marcius 8-án

vendégtil látta a Ves4rém megyében szolgáló evangélikus
lelkészeket.

A jóindulatu segítségért köszönetet mondrrnk Lengyel
Laszlő polgárrnester úmak, aki a kulturháubm adott helyet
nekiink, és röüden ismertette ktilsóvat történetét, életét.
Kösónetet mondrrnk a helyi iskola igazgatónőjének, Győrök
Violetrának, aki engedélyt adott arta) hory a napközi
konylr.íjában az ebédet sámunkra elkésátsék, az ebédlőben
feltálaljá( egyben köszcj,netet mondunk a konyha dolgoáinak
a f,íradságukért, Megköszönji,ik a megátést mindazoknak a
testvéreknek, akik segítettek, adományaikkal támogattak
minket, hogy méltó képen fogadhassuk a hozzírk érkezeít
lelkészeket.

A Veszprém megyei evangélikus lelkészek minden
hónapban találkomak eg}-egy gytilekezetben. A gyűéseinket
Oraögh Endre bakonyszentlászlói lelkész, és Útér Mihály
várpalotai espercs vezeti. Ezeken a gytiléseken megbeszéljiik

közjs dolgainkat, közösen késziiliink a vasámapi
istentisztelefe. Egyik lelkész testvértink dolgozatot olvas
fel, és azt megvitatjuk.

A mrrrrkaprogramrxrk úrvacsorai istentisáelettel
kezdődik, közösen vesziink úrvacsorát. Az istentiszteletre és
azixvacsorítra a helyi glri,ilekezetet mindig meghívjuk, így
minden találko zás egrűtál ismerkedé,s is.

Az evangélikus gytilekezet vendégszeretetével
ajéndékozta meg a lelkészeket, az istentiszteleten és az
úrvacsorában a gyülekezet kapott ajándékot Istentől.

Az istentiszteleten szolgált: Vajda Isfuan ajkai lelkész és
Víá Kálrnan, a griiüekezet kántora. Akik a szolgiilat
áldásábarr részesiiltiink, megköszonjiik Istennek a
szolgálattevőket. kérji,ik, Isten adja á|dasaí gyi.ilekezetiinkre,
hogy Igéjét hallgató, Benne bíző keresztyén emberek
lehessi-ink.

Istentől áldott. hívő, murkás életet kívánva szeretettel és
tisáelettel köszöntöm ki,ilsővat lakosait.

Kclvács Etelka lelkéSz



VATI HIREK

Peda gőgus Nap

Június első vasárnapja a
,,Pedagógusok Napja". Ebből az
alkalomból meleg szeretettel
köszöntjük az óvó néniket,
tanítóinkat, tanárainkat, az óvoda,
az iskola dolgozóit.
Kívánjuk, hogy munkájukat igazi
boldog, vidám gyermekmosoIy,
tisztelet, háIa és megbecsülés
kísérje.

(szerkesztőség)

,,Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, a mi benne ftildi,
Egy éltető eszmévé finomúl;
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
A mint idóben, térben távoztk;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Ohajt, remél, hisz és imádkozik..."

(Arany Jrános)

Jó lenne, ha a falu lakóinak többsége is
tudná, hogy milyen célból jött létre a ,, Külsővati
Baráti Kör" Egyesület.

Felkértük a vezetőséget, hogy ismertessék
olvasóinkkal eddigi eredményeiket, tájékoztassák
a lakosságot további terveikről, elképzeléseikről.

Tőlük semmi információt nem kaptunk,
mivel ők ezt,,önreklámo zásnak" tekintik.

(szerkesztőség)

Mi újsóg oz Önkormónyzotnót?

,, ...akik ef árnak a testületi ülésekre, a
közmeghallgatásra, azok előtt nincs titok. Csak el
kell jönni, s nem írogatni mondta a
polgármester ... " (Napló, 2000.május 31.)

Kérjük Tisztelt Olvqsóinkot hollgossonqk o

bölcs tqnócsrq, és ne keressenek g voti
Hír ekb en vot i önko r mőny zat i hír eket .

Az an3lakönyvi esemerryeket a rerrdelkezesre álló
adatok arapjan továbbra is közoliük, ebben a
sámban visszamencjen 1995-ó1 rrapjainki§.

2,r?

Házasságkötés ek Külsővaton
1995.

Németh Eva - Somogyi Sándor
Horváth Annamária - Hujber László

1996.
Sebestyén Irén - Sztics Árpád
Horváth Renáta - Sza|ai Sándor
Gyömörei Erzsébet - Stark József

1997.
Csercsa Krisztina - Fekete Gábor
Takács Veronika - Komjáthy Iswán

1998.
Csillag Virág - Vízi Péter
Marton Katalin Zsuzsawta- Bali Sándor

1999.
Horváth Mónika - Tóth Tibor
Csukás Mónika - Nagy Zoltán
Szabó Annamária - Tompa Zsolt

születések
1995.

málus27.
augusztus 12.

áprilís 27 .

május 18.

május 23.

március 14.

augusztus 30.

október 10.

október 3 1,

március 13.
július 17.

szeptember 04,

Kovács Attila - Horváth Márta: Barbara , március 22.
Benkő Péter - Bors Mónika: Petra, április 01.
Horváth Csaba - Molnár Ilona: ZstJzsanna, április l3.
Molnár Imre - Mesteri Gabriella, Ádám Imre,május 23.
Barabás Roland - Becsei Andrea: Alexandra, július l7.
Tóth Tibor - Nagy Marianna: Barbara és Patrícia, aug.23,
Horváth Nándor - Kovács Margit: Zsolt , szeptember 4.
Kovács Attila - Kubriczky Dóra: Fanni, szeptember 16.
Csonka József - Barcza Nóra: Dalma, október 3l.

1996.
Sebestyén András - Boldizsár Henrietta: Klaudia, április 14.
Nagy István - Zseli Renáta: Roland, október 08.
Pálffy LászIő János - Döbrönte Hajnalka: Barbara, nov. 14.
Bogdán Imre - Kiss ltma: Nikoletta Cecília, nov. 18,
Staqrk József - Gyömörei Erzsébet: Fatima Juliarrrr4dec. l3.

1997.
Molnár Imre - Mesteri Gabriella: Rebeka, február 21 .

Tóth József - Ifiú Márt: Szabina, miircius 01.
Szalai Ákos - PongráczAndrea András és Gergó, ápr. 8.

Sebestyén Csongor - Szabó Eva: Regina, május 20.
Meleg László -Tarczí Tímea: Patrik, június 18.
Szakács Gábor - Piíók Mariartna: Dominika, július 15.
Komjáthy István - Takács Veronika: István Márk, okt,19.
Orsós Lajos - Kerzei Marianrra: Kinga, november l5.
Sebestyén András - Boldizsár Henrietta: András, nov.26.
Nagy Imre - Hajba Eva: Georgina, december 0l.

1998.
Szalai Sándor- Horváth Renáta: Fióna,ianuár 17.
Tóth Tibor - Horváth Mónika: Patrik, március 09.
Hérincs Zsolt - Vass Szilvia Mária: Fruzsina, április 06.
Kovács Attila - Horváth Márla: Aliz, ápriJ'is 27.
Szalai Sándor - Szalai Csilla: Ádám, rnájus 1 1.

Kovács Attila - Kubriczky Dóra: Flóra, május22.
Pálf§l Csaba - Nagy Zsuzsartna: Paula Petra, október 26.
Bali Sándor - Marton Katalin: Benjámin, november 29.
Vizi Péter - Csillag Virág : Anett, december 20.

1999.
Németh Tivadar - Bujtás Rozália: május 05.
Nagy István * Zseli Renáta: Tamás András, junius 17.
Barabás Roland - Becsei Andrea: Ramóna, július 14.
Szakács Gábor -, Pitrók Marianna: Martin, július l7.
Kovács József - Süle Anita: Kriszta, szeptember 07.
Nagy Zoltán - Csukás Mónika: Valentína, novernber 12.

2000.
Bali Sándor - Marton Katalin: Roland, janufu 25.



6. vATI rrínnr

Anyók
Május első vasárnapja,az év egylk
legszebb iinrrepe: ANYAK NAPJA.
Jöttét a természet újjászületése jelzi.
A levegő az orgonabokrok édes
illatával van teli.
A nefelejcs, a gyöngyvirág, a rulipán
mintha csak azéfi versengene, hogy

_** ",- mögéjük bújva rebeghessük el a hála,
_ '','.g a;k357Önet. a Szeretet szavait.

Nincs meghatóbb jelenet. mint
amikor a gőgicséló csecsemő, a

mesékért lelkesedő óvodás, az
igazságért mindig kiálló iskolás, a

meggondolatlan kamasz, a fiatal és
az őszes hajú szüIő az édesanyját,
nagyiját, dédijét vagy nevelőszülőjét
köszönti'eais a napon.

Mama! Mami| Anyu! Edes! Anya!
Edesanyámt
Arrrryi mindent el kellene mondani,
de a szó dadog, s elhal az ajkunkon.
Köszönjtik az éleíet|
Köszönjiik a gondoskodást.
Köszönjtik a dorgálást és a biaatást.
köszönünk mindent!
A szavak helyett azután már csak a

szemek beszélnek.

kedves kis vera!
Te őszinte, meleg érzésekkel
mondtad el az iskolai rendezvényen
az' alábbi ZeIk Zoltán verset.
Grahrlálr,rnk, hogy olyan hősiesen
vállaltad édesanyád irránt érzetí
szereteted kinyilvánítását,

Kis.s .Iánosné

noPJo Ze|kZo|tán: Anya

Azt hittem, nékbm nincs anyám,
hiába is szerct,
ki szép, ki víg ki fiatal,
azanya npm lehet.

Az anya kicsiny és öreg,
gondoltam, hittem én.
és mindig, mindig szomorú,
és kendőt hord fején.

Az anya este ágyra ül,
és fésüli haját,
és nem is alszik sohasem,
csak nézi a fiá.

Az élet, azbizoty nehéz,
mondták az öregek,
hát akkor miért nem szorrroru!
hát akkor miért nevet!

Hát akkor miért dalol anyám!-
De fájt is ez a dal.
de fájt, hogy olyan száp, vidárr,
ho'gy olyan fiatal!

S most faggatva gyermekmagam,
végre már sejdítem,
mi égette, mi marta úgy
növekvő kis szívem?

A tenger-szeíetet futott,
az sirt meder utáfi,
elönteni, ki szomorú!
mert nékem mind anyám,

ki fiat szül s töpörödik,
ki kendőt hord fején,
kinek mellbimboján ragyog,
mint tejcsepp, a remény.

Falu Tamás:

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád.
Minden pillanatban gondolt ő rád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy
eIüt,
Félretolt azítből, s elé ő feküdt.

Aki jó volt hozzád, azyolt az,anyád.
Hafááil, a lelkét tedtette rád.
Átvette terhed, hogy azlne te vidd,
Simogatta sebed, sírta könnyeid.

Hogyha irreg|éntotíad - mrért
bántottad őt? "',
Nem sírt ő,solraserrr a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
Akihez rossz voltál, azvolí az
édesanyád.

Ha!álozás
. 1995.

Verebély Járros
Hajba Emőné
Fekete inrréné
szalai Istvánné
Nagy lmre
Dr, Fülöp Józsefné
kovács Miklós
Végh lstván
kocsis Mária
Bilinszky Bazil
szabó Ferenc
Nagy Gyuláné
Karácsony Lajos
Kiss József
Kiss János

1996,
Elek Lajos
Körmendy László
Németh Géza
Légrádi Vendelné
Légrádi Vendel
Bali lstvánné
Németh Gyula
csáfordi lstván
Szalay Gyuláné

1997.
szakács sándor
Gyórvari Irén
Németh Istviin
Gsákány Ferenc
Marton Laszló
Lengyel Ferenc
Nagy Gábomé
Szplavinszky Vilhelmné
Tóth Imréné
Tóth Jánosné
kovács kálmánné
kiss sándomé
I(ocsis Józsefné

1998.
csáfordi Miklósné
Hajba Gáborné
Hajba Cábor
Kovács GyuláLné
Tóth Já,nos
Fekete Tibor
Varga László
Varga József
Révész Karoly
Roboz sándor
szalai Józsefné
szabó Miklósné
szabó Ferencné
kovács József
Pethó Márta

l999.
szalai József
Bali Jánosné
szakács Gábomé
pordán Isrván
Márkus Józseíhé
szakács sándomé
Hercz József
Rácz Lajosné
Németh László
s. kováts lstvánné
Takács Rudolfné
Adorjan lmre
szalai sándor

2000.
orsós sárrdor
Sipőcz Károlyné
csete Jánosné
csonka József

február 03,
február 27.

április 01,

augusztrrs l4,
augusáus 3 l,
szeptember 07,

szeptenrber 1 3,

szeptenrber l 4,

szeptember 30.
október 01,
október 07.

október l 6,

november 0l
november 26
december l 6.

február 02,

február 1 9.

ápri|is 02,
június 25,
július l 2.
július 24.

szeptentber 28.
október l 3.

október 24

jmuitr 02.
február 20.
márcitrs 03,

március 3l .

április 24,

április 29,
július 3 l.
auguszfus 1 l.
augusztus 27.
október l 7.

december 14,

december l4,
december l 8,

január l 2.

február 06.

február l 8.

május 2l .

június 1 3,

.1úlius 04,
júIius l 6,

szeptember 2l.
szeptember 30,

október 23,

október 27,
november 29
december l l.
december l 8.

december 3 l .

januitr 20.

március 08,
június l 7.
június 26,
július 06.
július 27.
augusztus 14

auguszhrs 22
szeptember 24

október 28,
november l l
december 0l,
december 03,

január l 7.
január l 7,

február l 2,

február 26.
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