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2000. jtxdus 2-án Pápán iinnepelle Veszprém merye

államalapíhásunk eaedik évfonúulóját Ez a kis pdinás
dtrr.ántrili vrároska méló szírnlrelye volt az egáv napos

sorrrzfrrak A Vesryémmel wsz:zadrokarr
kercsdü 1rvaluÁő váo§rnk igaz§5ú. szolgáltdoü gz a W,
amely aranybetűkkel kertilhet a viáros t&tenetébe. A merye
223 telepüaáől &ketsk a verrdégek polgírme$el€ih
önkorrníqzdi kepviselőik vezeteséve| kö'zel 4000<n

A külfildi testvérme§,ék del€ációit nrrár előó este

fosdták Ves@mben a Megrebéuín IEÉfrűl angüáig;
Fifircíszígtol Olaszországig sok-sok égió képviselt€üe

ínagát- Vendegkent éf,<eüeh de nem idegffiküt jtfi
Vnsnrorvágna azeóély Koviászna rneryei es a FeMdeki
kiilötbeg A ktilsovdi krycsoldok folyt*ásakér,t

eryiitrnűkerdesi szffizírffi abnrasma ákedek me$lerrkbe az
olaszországi Pordenone merye vu§ői. A hivtalos
ceremónirára Pápán a Giffszálló Tijkörten,neben keriih sor,

alrol a kiilfijldi delegá§iók vqeői alfutÁk a
meg{Uapodásokd.

A Nagfierrplornbar ökurneídkus istentisáeletd
tatoüak a törtenelíni egházak eloli,íóL közö,üiik voh Bali
Tibor kiilsővdi pléhános is. Iruren indult a fehonul§ atltta
Masiar Honvedseg légierejarek filvószerrekara vgrctú,
m4id a Meryei es a községek eltilráói
köveüek a pípi dirákok által rnagasba tarto]í helSgnév#űlrák
ald. Kiil§ovdd Dr. Husz Norina jegó es Győók Violefia
iskolaiga7gúo kepviselte.

A Sportcsanrok előfii finerr err€pelyes kdonai
tisáeletadás melletr felvorűk aneíffi{. a meryei, es a Práp
vrárosi lobogókd. A reggel Ve§ryÉmből indult meryefiíás
resávevói 70 knc áv megüétele úat é:n<úek Pápéra'

tüukon amegrezÁsdővd,hidetve a bakonyi filucslcálóan a
rregre millenriwni WírcpeL

A SpoficsafiDk megteh a vrfoosolóól es a
községeLtől erküefielftel, alnl A@alhámól Yináng 47

telepiiles vetretie á a millerrniurni zÁs^&- It a&A án &.
Kontá Károly a Belügrminisáeritrrn politikai rállarntitkára a

millerrrriurri meryezászlót KIíi C§aba elruikűnak En€, mirÉ
zászlfutya UdvarCi Erusébet Kossrdrdíjas fe$őmtiv*z
köó'üe fel a szalagokat

Küfiá lGmly kö§zörúőjében kif,ejteme, hory a
mas/ar rállam es anqnzá rennrnma*, mert voft hit€ e§ élni
akat Sámml§a a )O( vá"4 efueszelí, de uű' évezed
1 99Gberr elkezdődt ü. Monddaitjól plüta aP@alfraí

&ilfiá. A hossai veget{Irfuból ébrcdő.viáros az elmrrlt
áztizedben i5rckezrü behomi a lerrraradást

Erydiilílló szb§égtl barokk fcfrere megq|ult lerornboft

srcbai sona visszakertikrek a helytiloe éS űdd€l is bóvü
sonn<. A setíló úcábm apró tizletektrimege kínája a sok-sok
árrí. Több ktinyvesboh is taláhdó, anrely aú.je|ahory Pápa
az iskolák vrárosq ahol fortos szercpe varr a brrulrásta]q a
ídCIrrüín}lmk A rrrssz ernléktí szoüet laldarya t€djlet€n
kicsinosítoü epüdek felejtebk a dildatua eff léká. Szmnos kis
vállá*, tjzlet smffia a város es kiirrryéket Al,Fstúázy
kastely, anelyr€ nem sok peí,U köhöü€k a srcvja §srydok
dflása úi,} felúiíásra kerijl. A Peófi Ginm.áziwrr es a
Sportcsamok új epüetei jói ilieszlre&rek az őryar<bq hebet
úvakozÉI€arerrdenraryeknekis.

Dr. Kovács Zrlltffi P,ápa polgrárme$erc,

kepvi§elő kószdíúitr€ a merye valarrrarryi
jelaúwő polgínát, kifejzve i'ít nrct, hory qárcsa adhmhetyet

enagnrer{itinn@gnek
. A kö'znrivelőÉát, a kömlddásert, a grcrmek-

vedelemert es a qpüt&t szalínai kidht€í*ek€t adffi át Ktíi
Cvba, valanirí Bo C-omiffiu mes/ei eJd G€úad
Obermiiller irnak a Brarrac ég igqgúójáí:rrk-

A hir,áalos iirrrp#geken kívijl szárnos eserrrerry

szbmküúffia aznl<x, álík €d a nryot Pá§,átr! töltdúók
Vesryrem merye evszldtt+es a @ kézniívesek kiálí*ása
azBsr&lázy Ka$éböar! a Mwesz Céh kiálí6§a a Somoryi
Caltrákt A Mestercégek túcájában a keanűvesek mtúffiák
be ternékeikd, a Csgrretekertberr a kicsiket szr:rakoafráic

Az e$i úcalúlra ínffi tizffiw trirrrcg s/iíh ö§§ze,

at<itcot tí:zrjtréWal bilc§izffi ei Taláer l\Ááíta Vesry€ín
Merye Kii7ryíílesárek alelnöke, es e. Ádoó Tarrrás Pápa

(ap)várcs alpolgárrnesterc.



vATI Hínnr
rVÁN ATyA ns rrívuNEK zanÁmnoK[-,ATa rtLsővaroh{

Dankó Iván a Budapest, Rózsadombi
Krisztus Király e gyházközösségének lelkipásztora
híveivel meglátogatta külsővati Testvéreit. A
rövid látogatás szentmisével kezdődött, majd a
vati fiatalok vacsorával fogadták a vendégeket a
Kultúrházb an. Érkeztek házaspárok gyereLekkel,
idősebbek, és fiatalok, akiknek célja közös volt,
hogy a jubileum esztendejében követve az Urat a
szeretet űtján, megismerjék lelkipásztoruk
szülőfaluját, az off élő embereket. Megismerjék
azt a helyet, ahol lván Atya meghallotta a hívó
szót, meglátta azt az égi jelet, amely őt örök
szolgálatta vezette.

A pásztot és a nyája, valóságban is közös
,,akolban" pihent meg, az iskola tornatermében.
Fontos, hogy az egyre jobban elidegenedő
világrrnkban az emberek ismét közelebb

kerü§enek egymáshoz, beszéljenek egyrnással,
segítsék egymást a bajban, és együtt örülhessenek. A
közös kirándulásokon kívül elmesélték, hogy még
milyen módon keresik egymás társaságát a nagy
város rohanó világában. Ha például valakinél
gyermek születik, 1-2 hétig naponta más-más visz
,,komatálat" (ebédet) a családnak. Adventkor 8-10
gyertya indul útnak, hogy ki kihez viszi, azt
kisorsolják, Betlehemesek meglátogatják az
öregeket, ajandékot viszrek, bort és kalácsot, amit
iván Atya ktild a résziikre. Rendemek farsangi
mulatságot, ki-mit-fudot, és a házasprárok havonta
egy-egy témát közösen megbeszélnek.

Nyitottak egymás felé, de nyitottak
mindenkivel szemben, akiket a szeretet vezei.
Hozzánk is ennek hírét hozták, szívesen fogadnak
mindenkit, és adnak szállást annak, aki Budapesten
felkeresi őket. Fiizetbe írták le gondolataikat,
köszönetiiket a vendéglátásért, és a címeiket, ahová
vámak minden kiilsővati vándort. ,, Lelki
megerősítést kaptunk a közös imádságok
alkalmával, különösen az Idősek otthonának
kápolnájában. A szép tájak és az egész
zaróndoklat felejthetetlen emlék marad
számunkra, " (Bartus Zoltánné)

Szívesen hallgattuk a templomban a fel-
felsíró gyermekhangot, arnely azt jeleúe, hory nem
fogy a nemzet. Köszönjiik, hogy eljöttetekbozzínk,
köszönji,ik, azt a sok kedvességet, amit adtatok
nekiink bízunk berrne, hogy lesz folytatás.

(e gl v ati tes t,* é r e t e k)

Szeretném rnegköszönni Nektek Hozzátok
kirándulásunk lehetőségét, nyitott szívű testvéri
szereteteket.

Kívánom és kérern, hogy találkozásunk szeretet
lángja ki ne aludjék. Sajnos jellemzője természetünknek a
,,szalmaláng" lelkesedés. Órtzzük meg a kapcsolatot,
egymás informálását, aminek termékeként közösen
megszületik az az ötlet, aminek gyakorlata kapcsolatnak
ápolását, elmélyülését jelenti.

Maradok testvéri, baráti üdvözlettel és köszönettel:

Krisáus Király Templomig azgatőság
1024 BUDAPEST
Keleti Károly u. 39. (Tel.2I2 5576)

Qanhó luán
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Munka a Megyei Onkormányzatban

Közel két éve tetnik le negyvenen az tinnepélyes eskiit a

Megyei Önkorrniányzat Közgyúlésében. Akkor még csak ismer-
kedtiink a szavazóplit haszrálaával, de aá tudtrrk, hogy az új
elnök Kuti Csaba, és a többségi Polgari Frakció más ertékend
szerint.fogja képviselni a megye legfontosabb poütikai testriietet

Közel öfven intézmény fenntartása, működtetése tarto-
nk hozzink, szociális otthonok, középiskolák, gyermekvédelmi
iruéanények, kőrházak, könyvtarak, múzeumok, és a szkthán.
l0 milliárd forint elosaásáról döntiink évente. Ezeken tul a
legszínesebb murka a községek fejlődésének segítése, a terség
koordináló feladati, az oktaás, a hrrisztika, az idegenforgalom,
a kulfurális és a sportélet támogatása, a gazdaságr élet
fejlesztése, kitiintetések és jutalrnazások adomrinyoása. Nyolc
bizottságban késádiik elő a közgűések tárryalási anyagait. A
képviselőket még megyei alapítványok kuratóriumaiba, tész-
vénYársaságok vezetőségébe delegáljak.

En a Pénzügyi és Ellenórzési Bizottság munkájában
veszek résá,'ahol szinte valamerrnyi ügy megtargyalásra ke-
nil, mert általában pérzűgyi vonzaía mindennek van. A ki-
sebb ügyeket kivéve mindenről a Közgyúlés dönt. Mint az
Országgyűlésben, itt is frakciókat alakítanak a pártok. A
Polgari Frakció, amelyhez tartozom a leglagyobb létszámú
csopor| a szövetséges Kisgazda Frakcióval együtt többséget
alkot. így minden döntés meghozatalában meghatározó a sze-
reptitrk, ezért a koncepciókat is mi dolgozzuk ki.

Politikai testiilet lévén hangsűyt kell helyezrri a
politikai képzésre is. Frakciónk a megye kiilönböó részein tart
összejöveteleket, ahol sokszor orságffiési kepviseiők:kel
találkozunk, és elemezziik a közgyűlési szerepléseinket is. Cél-
jainkat csak fegyelmezett és odaadó munkával tudjuk megva-
lósítani, ami sok időt és áldozatot igényel.

Mwkánkat jól kepzntt önkormrányzati ti§ztviselók
segítiiq akik minden teren gondoskodnak anól a szakmai tüítterról,

ami a felelőssegeljes mrrnkánkhoz kell, Tarrrrlrnányutakoq és min-
derki a munkateniletenek megfelelő _tanfolyamokon vehet resz!
valamint tapasúalato(<at gnijttrct mas orságok intézrnerryeiberr es

önkorrrr.ínyzati tes'űeteinél.
A. Számvevőszak eltal rgrtdezrtt tarrfolyamon sok hasz-

nos pénzügli tudnivatót tanultam meg, fileg a köl§égvetés kor-
szerü összeáütrásráról és fontos gazdasagi feladatok megoldásaról.
Az eredmenyespályáaás fortélyairól azEwőpu Unió neves szak-
.emberei oktattak Balatonvilágoson. A közös vacsonák jó alkalmat
adnak a kötetlen beszelgetéseke, üfákr4 és itt szövődheürek a
banítságok is.

Emiékezetes volt a tavalyi látogatás Kárpátalján,
ahol a körülmények miatt delegációnk útját végig rendőrségi
autó biáosította. Ungvár, Munkács, Beregszász önkormány-
zatai mellett ellátogattunk az árvizi katasztrófát szenvedett
Mezővíriba. Megdöbbentó pusztítás képeit láthattuk, de az
új ott- honok építése reményt adott az élet nonnalizá|ására.
Magyar segítséggel itt mar vezetékes vizhá|ózat is épült, ami
ott még a városokra sem jellemző szolgáltatás. Iskolájukban
a falon a himnuszunk szövege fogadott, hogy minden diák
számár a e gy értélmű l e gyen hov atarto zása.

A Vállalkozasfejlesaési Alapítvrány kuratóriuma
tagjaként több errrópai orságban ismerkedhettem meg a válal-
kozásokkal, és a gaztaság kamarák munkájával, önkormány-
zataik felepítésével és feladataikkal. Kormrányunk komoly lepé-
seket tesz, hogy minél hamarabb megfelelhessi,ink az Ewópai
Uniós követelrnényeknek. Ez vonatkozik a megyékre és a telepü-
léseke is. Hatalmas pénzek felett rendelkemek Briisszelben, aki
ebből részestilrri szeretle, anrrak ismemie kell az oda vezető utal

Itt csak a szakmailag kifográstalan pátyáuatokat fogadjak el, amit
nektink még tanulni kell. Tersegiinket akkor kepviselhetjiik a
legjobba& ha ezeket közvetlenü megismerjiik, Ebben a témábarr
hrsbruck polgármestere nyuitotta nekem a legtöbbet, aki az
eladósodott városát felvirágottatta cékav ez.ető megold.ísaival.
Erdekes volt a német és a svájci példa is.

Számomra a legkedvesebb utazások Olaszországba
vezettek. A korábbi külsővati kapcsolatot most az egész
megye számáia hasznosíthatom. Errrrek sikerét Szalai József
tgazgatő únal együtt üdvözölhettiik Pápán, amikor tirinepé-
lyes keretek között a Griff szálló Tiikörtermében a két me-
gye elnöke aláírta az együttműködési,szandéknyilatkozatot.
Elio De Anna ttr, Pordenone megye elnöke a Megvenapot
köriinkben töltötte, és a beszélgetések során számtalanielte-
tőséget találtunk azközös munkára.

A szociális otthonok közötti kapcsolat már évekre
nyúlik vissza, most magyar nóvérek kíutazását készítjük elő,
hogy több hónapos kinti mrrnkával megismerhessék az olasz
szociális otüonok életót, a fejlett technikát elsajátíthassák.
Folyamatban van már a múzeumok közötti 

"gytittn 
titOae,

is. Mi kiállításokat rendezíink Olaszországban, ortrran szak-
emberek érkeznek a római kori feltarások mozaikjainak
rekonstruálásához. A nemzeti parkok között is közös feladatok
fogaknaádtak meg. A sportolók vetélkedésere sok sportágbarr
nllik lehetőség.

A ga?AasáLgr kapcsolatokat az idelátogató olasz
válalkoóh befektetók szeretnék segíteni. Látogaüásaik
alkalmával megismerik a kis-, és közepvailalkozók múködését, a
befektetési leheóségeket, a szalanai előadasok mellett pedig
élvezik Veszprém megye kitíinő turisaikai adottságait a Balaton
mellett és a Bakonybarr-

A pordenonei FIERA vásár vezetőivel való tar-
gyalásomról beszírnolt az olasz tévéhíradó is. Itt ingyenes ki-
rállítái terüetet ajánlottak fel a megyének, ami nagy lehetőség
lesz a bemutatkozÁsta. A iegutóbb a Magyar Televízió for-
gatócsoportja is elkísé* , akik több músorhoz is készítettek
felvételeket és egy összefoglaló filnet a delegáció útjaról.

A Megyei Önkormányzat íntézetei hathatós segít-
séget nyújtanak a települések intézményeinek. A Pedagógiai
Intézettől az iskolák, a Megyei Könyvtártól a kiskönyvtarak,
a közrnűvelődési Inlézettől a művelódési házak kérheürek,
és kapnak jó segítséget munkájukhoz

Ebben az évben nyílt megazEwópa lnformációs Pont
Veszprémben, ahová azok fordulhatnak felülágosíüísert, akik
községtiket, intézrnénytiket az európai elvrá{ásoknak megfelelő
módon kívánják iranyltani, Küönbözó szakterületek alpontok
nyitásával szeretrék segíteni a jövőt epitő vezeúka..Pápán a
könywárügyének nyílt, de Küsóvaton is rövidesen megkezdi
muködését a szociális üryek információs iroűja.

Sajnos az előó ciklrsok vezetői nem fordítottak nagy
hangsűY arra, hory széles körben váljon ismertté a Közgyíi{és
munkája. A községek vezetőivel sem alakult ki megfelelő
együttmuködés. Most rendszeres kiadvrányokkal és a
polgármesterek közvetlen informálasával tájékozódhatrak a
felkínált lehetóségekről. Sok pályázat kerü kiírásra, amely
minden területen segíthet a köxégeknek, civil szervezeteknek,
de pályázhatnak magánszemélyek is. Ebben az évben több
tízrnillió forint kerüt már kiosztásra .

Örtittitq hory aktív reszvevöje letretek Veszprém meg,e
fejlodesérrek. A követkeó évek is sok képzése, brul|áffi a&rak ie-
hetőseget, anit to\róbra is a merye es a telepüesék ádekéb€n ka-
mamafhato( közvetleniil is segítve arcta! 

tn#ffU**
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VATI HIREK
Maroknyí Székely Kü|sővaton

Ery kis visszatekiníés..,
Var ery barráfuiőm Csíkszere&ábar - Csikósrré Vészi Klrára a

neve -, s üirtáretesen tanfunő, 1983-bar ismerkeúijnk meg Szeke§,ftilön.
Aáta többsztií is talrálkoálrk, Ebhil a banfufuból fejlődöü ki a késobbi
szélesköní kapcsolat.

1991-ben az iskola neptfurcc§opotjá - hét kislary - vittem el

Erdélybe. Eá követóerr 7992. tavaszín 24 taítvényával eryiitt ákezdt
Klári Küvivan:a csaiadokná szálásottuk el őket. Még ebben az évben mi
is kirtaznnk llargita megyébe. 1993-bar újbóü meghívasurkra m.ár 40

§rermeket hozott magával a szeredai taúmó. A kövakeó evber az
enekkanal kikiviiive utaámk ki. Brár évekig sziinetelt a személyes
kapcsold - a neptánctaútást is karytelm voltam fela&ri, * a kialakult
bmáságok levelezés rrtirán erőxidtek

Tavaly óta tervezge§iik az újbóü nepes találkozást. 2000. év
nyarán ez, sikerüt is, felelwerreddt a kapcsolat, Klrlriék kis falwrkbar
iiürtték fel }Víillemiumi tábonrkat De mos! szalctv-a a,,hag,.omrárryokkai"

- nem családokná keriiltek elezállrásotásra, hiszm az iskolrábar kínrálkozott
a szállrástrely. *, Őtl<ormlnyza pedig biztosította az ótkeáetést önkölt-
séges iáron, valarnint a tiszákoűst.

A Millennium évében Kii]sővaton
Julius 13-ár, csiikirt<ikön Kiriri banáhrőm a tervezffi 40 fo

helyett 51-ed magával indult el Bdelyből, de mint monú4 ery síó
leányeát sem volt víve otthagmi. n"eei.essegkeppor pl. a csíkszeredái
szavalóverserry ryőzteseinek a ktiLlstívati tabor volt a jutalma Zimmel
Csíkszeredából kerekedtek fel, de Szászrégenkil is e a Brasso melletti
Hétfaluból is egrpríran. Természeteserr felnőttek kísették a $lermekeket és

a neptrtrrcsoport vezetiije es hrárom nepzarév is jött.
Az első éjuakk Cxróllőn ólürtték. Iv{rámap, 14-an nregtekin-

tették Bud4est ö nevezetessegeit (Szert Iswrtr bazilika Hőstik tere, Vaj-
dalrrmyad var, Nernzái Múzeuí,1 arszá$téa, Budai VaI, Ma.J%as

tenplom). Estefelé érke*ek nreg Küsovafo4 ahol az elszállásolrás

nehézsegei trtrfor a közcis grrlyrás vacsora m?ir kOtetlor beszelgeésekkel,
jókedvtiol zajlon

Nem mindamryi jelenetrck is tarű voltrurk azaeszaszpbá-
jábat cincogni kezdeü a hegedűjelr, mire kicsaltái a ryerekek a zsibon-
góba hory jásszon ott Köáor beíopparrtak a 8-9 éves aó lfurya<ák, akik
m.ár luutraryoaak A mrrzsika halld.íra azartban ógtiin üárroryerdiilteb
úgr, alnryvoltalq pizsamiásan, szappartarto$ul, fogkefe§tiil.

Este indultunk Kemoresmagasiba Először a citerazerrekar
apósácai póbágdák számyaikat - ez volt az el$ fellep6iik -, majd a
naryok mutatták be fudományukd. Ez|ftán vodegeink kövdkeztek.
Elősór nepdalcsolcot errekeltek - tenneszeteserr nepviseletbar, - majd
millenniumi műsoruk hangzofi el. Ea köve6at nepballadákat monúak el
a szászregef tarulólq ,najd téflá§ nepi jelauet jrátszottak el a lrétlalusiak
A szeredaiak fergeteges neptrtrca zárt^ az előadást. Tgaán na$l sikert
afattak A kedves, meginűó, szívet melargeó míisort nemcsak en
kömryeztem meg. Utárui finom szerrdvicsek es tissíók vrártak rárk
vendégláóink jóvotttíból.

Milmap, vasímap reggel a szerrtrrrise,re ismét csak srekely-
nrhában mentek el vedégeink Mise rírán a plébanos ala óüd beszél-
getésre inviáta csoportnkat a plébránirára- Eá köveóor a ryerekek
ki,ilstivdi családokná tiilóüék a vasámryot. Este Marcalgergelyibe
utaámh ahol ismet nary sikenel aúák elő iirrrrepi miisoruká. Ezen az
estar a marcalgergelyi ielkésmőnek köszinheüe nepes trársasrigurrk a
vacsoá. Meg e5nzer kösáne és háa minderyik vendégláónak!

Héffiin celldiimölkön tettiink röüd kinándulást, I(ora délután
az Idősek Ottlronrfirak lakói örvendeáettek a csíki tájsálrásnak
verseknek, daloknak es tfurcoknak Este kerí,ilt sor a küsovdi kulturlrazbar
a közis iirrrrepségre. A küstivati Barati Kör nltó palotasá kulturátis
rntisonrk köveüe, majd az erdélyi ryermekek köszdnótték a Millerrniunot
dallal. trtrccal, verssel. Aki a nezőtérerr üq bizonyosarr kapott egy darabka
melegséget szeretetből, maryarságbol, összetartoásból, Enttin néilék
meg vardegeink a kulfuihrázbar a Falurrryon megrryitott színvonalas
kiáütast meiyet küs<ívai lakosok mnrkíibol rá,üítotnrrk össze. Voit itt
femmmka famunka (faragott szelg kis szeker, sulyok asaal. pad.
szobrocska), hímzett tedóh fliggönyölq mózeskosár, keresztelő paplar,
de meg halottas iepedő is. No és a csuhébaba sokadalom! Hihetetlerr, hogl
mi minderrt rejtegeti,ink odáa"a!

Este táncház kóvdkezett csíki zerrészekkel, talcosokkal. A
celldömöiki Kemoresalja Neptránccsoport is megláogdott berrniinka és
közis mutaságot csaptunk

Keddor kora reggel et Győrbe meíúem az elromlott busáoz
sziikséges akfuéE?á\ a csoportot pedig falwk fiataljai vezették köóe
Ptápan. Megnéáék a ryönyöni barokk váío§t, felína§ztak a Na5ltemplom
tornyáb4 majd Magrarország eryeden Kélfui' Muzewnát Láú§gűák
meg, melyrek szqseg& csak ádekessege műa felü, Déltájbar rneg-
érkeaem az alkm6szel, lramarosan a busz is elkészü1 végre biztonsággal
leheet korrrrrányomi, Í5, nyugodt szír,vel ináuh*turk tovább a korn}ék
bebarargolrásrára- Elővör Gamrára merrtiink, ahol nyombar zuhogrri kez-
den az e$i, íry a templomot is es a döbrcintei várd is csak a buszból lát-

haúuk Eararr Herendre indultmlq ahol nasion szep délutínt töltritttink el,
megrréztiik a nag,üíű porcelrforryar múzeumá.

Id&az^ - a finom vacsora ukfoi - ery jól előkészített, nary
sikerű vdélkedőre keriilt sor. Ery-ery csapat a verdégekkil es a vati
ryerekekből közisqr verbuváódott össze. Köszönet a kiváó estéert!

szerdán kinándulhmk a Baldonra. Baldonedericsen minderr

5lermek és felnőü csoúáldá kiűvta a híres Afrika-vadiász, dr. Nary
Endre átal lefodrozoű múzeurn Sajnos, a rosv idő nem errgedte u (ililott
flirdest a Balaonbarr, eát krárpótlráskort ery enrlékezetes h{ókázáson
vetttink résa Badacsony és Szigliga közötl. Ezlíín a Balaon-Felüdéki
Nenzeti Park kö4ontjába1 Salftildön teltiink óüd sétá. Majd
Szentbékkálára mentiinh a híres-neves kőterrgabe. Itt ryermek és felnőtt
kedváe bolyonghatott azryóbb es az óriási kövek köztiú. E$,szel csak
ery csöpp kislrány megfogja a kezÉrnd,, s azt mondja boldogar : Ildikó
nái, at ilyen jó kinfoiduláson még soha nem voltam! Végezef,ril Tapolcrán

állhnk meg, ahol a Malom-tavd jáít;k köíbe, megbámultuk a óbar élő
ritka flirge csellá es a temretesre megrrőü, színes japár pontyokat. A tavas-
barlangra sajnos már sem időnk sem Érztink nem maradt. Otthon már
várt benrtinket a búcswacsor4 mely az éjszakíba nyűt.

Másnap rcggel, 2000. julius 2&án maloknl szekelyiink haza-
utAzntt. Mq es,§zer naryon köszcinöm MINDENKINEK a tfunogtist
és a segítseget - a teljesseg igerrye nélktil kiemelterr az iskola konyhai
dolgoáinali, a Kiilsövati Nyugűjas Klubnrak es az Énekkamalq ho5l
ilyen sztp napokd sikerüt szerezri 50 vékely ryermeknek - a nebéz-
segek ellenáe. U5zarrakkor ez az e5,thetes eryiiülá minderr resztvevőt
soha el nem felejdreó élnrerryekkel ajárdékozoü meg - ebberr a mas/ar-
sr! szinr.ára nary jelarósegú esáerrdőberr. Óómmel tapasztaltub hory
a nyolwarr éwel ezelőtt tiirterrtek nem váasáottak el rnink* teijesol
egrm.ásól es nincs r$rárhtadar húár köáiink

Rernélen1 ho5, annek a krycsolmrak le'' meg folytatrása
ehhez Kliári is, gr is bármilyen segítseget megadrnrlg hory megma-
radjamlq tartosak leryorek a meglévő barrátságok es mirrél üibb új is
kialakuljott, Pethőné Bcusika Ildiko



VATI HIREK

ISMET VENDEGEINK VOLTAK
Julius 3-8-ig olasz diakok tabo- tonalmádi srandor1 va§, eppen a kiilsóvati és táttahi ryermekeinkkel az ,purópai gondol-

roztak iskolránkban A26 ös csoport a Por- memeváti családokná töltött estert

5.

denone megyei Azzar§ Decimo telepü-
lésról erkezett. A két éwel ezelőtt kez-
dődött kapcsolat folytatasakent tarlalmas
program,várta a vendégeket és az őket a-
galommal uáró felelős diakjainkat egv-
aránt.

Iskolank tantermei a szílláshe-
Iyen kívtil a baníti beszélgetések, játékok,
kéariúves-foglalkoások helyszínei is
voltak,

A szalma és csuhéfigurak kesá-
tése mellett ajandéküárryakat faraghathk a
gyerekek. ízetítőt kaptak nepi kultr.rrankbol.
neptráncot tanulhattak A kinándrrlasokon be-
pillantrást nyenek a millenniumi Maryaror-
ság kultwális kincseibe;jarak a prápai Kék-
festő Múzeumbarr, a ves4prémi várbary a
Tihanyi Apáts.íg Mrzeumábarr. Budapester.

érdeklódéssel fis,elték a közlekedési
Múzeun mryagát, ryönyörködtek a Cita-
dellaról eléjijk táuló ővarosbaru s kel-
lemes óníkat töltöttek a Budai Vátan Ellá-
togattak Oslflyasszonyfár4 ahol a hadifo-
golytemetőben bőűthették ttirtenelíni isrne-
reteiket a gzerekek.

Természetesen bőven adódott ie-
hetőség a szóra.kozits4 kikapcsolodasra is:
a Parrrrónia Rirge.," a Ság-herya1 a bala-

Az Idősek Otüoniban tett látogauás
alkalrrr.íval a mindkét nep reszeről tanrlsított
örrzetlerr, bmáti segítés eredmenyét - az öku-
menikus kapolnat- csodáltntták meg többek
köáttaáboroók.

Az eryhetes grermekprogramra em-
Iékeztető fafaragris, 

-amely 
Németh Istvrán

papai fafaragó mrrnkája- iskolánk előkert-
jében látható,

üömteii érzés, ho5l ismét volt
lehetósegiink ábori keretek között az általarros
ernberi Xékek közvetítésere, megtapasz-

kodásnódof', amely igazáú1 csakis a sze-
mólyes kapcsolatolg baniti kötelékek kia-
lakításával fej leszthető.

Búcsúáskor Donato Del Giorno
igazgatő trr hangsűyozta a tovribbi kapcso-
lattartás sziikségességé| s önkormányza-
tanak üámogatasíról is biztosítot|a a jelerr-

ievőket.
A tábor ideje alatt sokat beszel-

gettünk a nevelésioktauási feladatainlíól,
felvrázoihrk a kapcsolat tartalmi fejleszüese-
nek lehetséges módját. A folyüata§ az iskol-
ián nem fog műni, bízom benne, hory a

ryermekekert tevékenykedhettink továbbra
is.

A ábori program megvalósulásat
Kiilsővat önkorrnányzatának üámo.gaiása

mellett a Mobilitas _I{tsás Szolgáat és a
Veszprán Merye Onkornúnyzatának pá-
Iy áuaí tírnogatÁsat tették leheóvé.

A résztvevő ryermekek nevében
is köszinöm a pedagógtrsok sziinidei se-
gítőkészségét a konyhai dolgoák mmkí-
ját a segítő szüőlq ktilsővati lakosok trámo-

gaüásat, adeklődéset, reszvételét

GyőrökVioletta
iskolaigazgató

Nágy János (Külsővat, i860, máj, 29. - Külsőv",YfiÍ:;:pt11ÍjÍ?rllrrurnti*,lr. Nagy Jairos fcrtörvényszéki elnök fia. A
középiskolát Pápán és Győrben végeáe,1881-ben a győri akadémián jogtudomanyi, egy éwel később államtudomlínyi oklevelet
szetzett, 1882-1890 között a mosonmagyaróvári, a gyóri és a debreceni bíróságon dolgozott, majd 6 évig Szabadkán, később
Szegeden bíró. 1901-ben a királyi Curiához, majd 1903-ban aköúgazgatási bíróság ítélóbírójává neveáék ki. Nyugalomba menetele
előtt 1917-1918-ban vallás- és oktatásügyi minisaérium államtitkrára. Közben jiárt a premontrei női szerzetesrend magyarországi
újj ászervezésében, amely Külsővaton 1 927-ben megvalósult.
Ferenczy Géza (Külsóvat, 1901. okt.30. -Bp., t974. mfuc.27.) nyelvész. A budapesti tudomanyegyetemen - az Eötvös kollégium
tagiaként - tanári oklevelet és doktori diplomát szerzett. Közben Berlinben és tsécsben is előadasokat hallgatott. |929-ben a magyar
nyeiv és irodalom tanára,.7936-bana magyar nyelv lektora a bécsi egyetemen, 1949 után az Orságos Könyvtari Központ, majd az
OszK munkatársa. Dolgozott a Magyar Enciklopédia szerkesztőségében, végiil az MTA Nyelr.trrdomanyi Intézetében. A magyar
nyelv értelmező szótáránakbelsó mrrrrkatársa. Könyvismerletésekot ír1 a Magyar Könyvszemlében, közel félezemyi cikke jelent meg
nyehtudományi folyóiratokban és napilapokban.
MÓritz Dénes (Külsővat, 1905. jún: 16. - Ottava, 199l.) gyennekorvos, tanár, Móritz Dénes üglvéd és Raffel Gizella fia. Felsőlövőn
jart középiskolába, a budapesti tudorniány- egyetemen 1928-ban avatták orvosdoktorrá. Adjrurktus és meghívott előadó a budapesti
egyetem orvoskarán, majd egyetemi magá.nrtanár. 1940-tő1 a kolozsvári egyetemen a gyermekgyőgyászat professzora. l945-tő1 a
kolozsvári Bolyai Egyetem professzora és gyermekgyőgyászati tanszékének vezstője, tS+S+aí, r*uaaUu 

"*ig.álr, 
ahol az ottawai

egyetem gyermekgyógyászatitarszékén volt meghívott előadó, Tagsa az ontarioi orvosegyesíiletnek, az ottawai gyermekgyógyász-
társaságnak. 1966-ig 62 tudományos publikációja jelent meg. Edesanyja csaiádja a két háboru között Küsövat községrrek ajándékozta
a családi kuriát, amelyben iskola van. A község frutcája a Raffel nevet viseli, a helyi önkormányzat - a család élő tagjaival közösen -
Raffel Mihály iskolatámogatási alapítvanyt hozott létre.
Szabadhegi Szabolcs (Biharillye, 1914. nov. 18. - Pápa, 1992. ápr. 10.) plébános. Apja gepészmérnök, öldbirtokos. Ósei
Nagydémről kerÜtek Erdélybe. Kalocsán érettségizett, a teológiát klilíöldi egyetemeken végezte. 1939-ben pappá szentelték. Egy
éves kőröshegyi káplárság utrán püspöki udvari káplán, majd szertartó Veszprémben. 1944-ben Mindszenty József piispökkel
önkéntes raboskodást vállalt a nyilasok sopronkőhidai börtönében. 1948 -1988 között plébanos Küsővaton. l988-ban nyugalomba
vonult. Nevéhez fúződik Külsővaton a plébrániatemplom ismételt kiilső tataroása és belső kifestése, a ttiskevári pálos templomból
származő Padok rendbehozatala, ugyaninnen eredő faragványokból a szemberniséző oltrir elkészítése, piszkei márv,línyból keresztkrit
készítése, a paplaktatarozása és korszerűsítése, a Szent Arrna kápolna ismételt restarrrálása, Adorjár*tárÁn kápolna kialakítása egy
félig kész Parasztházből, Merseváton új templom építése l980-ban. - Apjától örökölt gyógytea keverékeivel nagyon sok emberen
segített.

*Vólogatás a Veszprém meglei éleírajzi lexikon c. kiadványbót, Veszprém !998.



MILLENNIUMI FALUNAP K
Ez a kis Marcal-menti falu is méltóképpen iinnepelte a 1000 éves magyarságunk évfordulóját. A július 7-8-i falrrnapokat megelőzően a

képviselő-testiilet és a Baráti Kör kiadásában egy ,,Enrléklap" jelent meg, ameiyben Külsővat elszfurnazo§ai tesznek hitet szülófalujuk
szeretetéről. Nagyszerű gondolat, sokunk szívét megdobogíalta, igaz melegséggel töltötték el az ős2inte megrrflla&ozások. Köszönjük,
Ifi úságunk, mai lakosaink számára példaértékű.

A kétnapos rendezvény-soíozatbaí mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő programot. Igazán nagy munka volt az
elókészítés, szervezés, lebonyolítás. Mindezekhez őszinte szíwel grafulálok! A legrangosabb letket melengető, hazafiíi érzéseket ébresztő a
,,It4egnftó iirrrrepség" volt. Táncoslábú fiataljaink igen kedves, színvonalas nyitótáncával vette kezdetét az íinnep. Polgármesteríink iirurepi be-
szédét követte a millenniumi zásztő átadása, melyet Dr.'Kontíát Károly Belügyminisxérium politikai államtitkáía köszöntő szavai előztek meg.

Az tinnep kedves színfoltja volta szalag felkötése a zász|őta. Vida Iswrá,nné, mindenki ,,Tercsi mamája" volt a zászLőanya.
Igen jó összeállitású ,,rangos" irodalmi színpaddal szerepelt a ,Saráti Kör' Tudnak a mi fiataljaink! Nagy munkát vállaltak, hogy

felejthetetlen élmenyben leg/err résziik az érdeklődőknek. Talán jó lett volna az i,innepi műsorban, a kulturhr2ban szerepeltetni az É,nekkart is.
(Az udvari fellépés íemaz ő stílusuk.)

Minden Külsővatért tevékenykedő fiatalnak, lakosnak kívránok jó erőt, egészséget! Pethő Gyuláné

A millennium évében, a keresáénység 2000-ik
jubileumában számta|an eseményról számolhatok be. 27
tanulóval hittanos áborban voltunk Zalakoppányban.
Emberség, barátság, szentmise, hívő lelktilet, zene, szórako-
zás, fiirdés, kiiándulás jó hangulat jellemene a tábor életét,

Mersevát szülötte Tóth László ferences tanár pappá
szentelésén voltunk Budapesten. Ismét egy papot adott egy-
házközségiink, aki újmiséjét és áldását adta a merseváti
hívők utárr Külsóvaton, Kiscsőszön és Siiimegen is.

Kimagasló élmény jutott azoknak, akik résá vettek
a merseváti templom felszentelésének 20. évfordulójrán
rendezett iinnepi szentmisén. Dr. Paskai Lászlő bíboros
prímás, Budapest-Esxergomi érsek, aki 1980-ban a temp-
lomot felszentelte, mint veszprémi püspök, ismét eljött
közénk, Először Külsővaton tett látogatást a plébáruán, a
Premontrei.Nóvéreknél, és az ldősek Otthonában, majd a
templomépítő plébános szabadhegji szabolcs sírjrihoz
zarándokolt,

A vati községi búcsú alkalmával az iirrnepi szent-
misén résá yett az Enekkar, beszédet mondott Dr, Osztie
Zoltán Budapest Belvrárosi plébanos, a Keresztény Brtetmi-
ségi Szövetség országos elnöke. Zoltán Atya, aki egyetemen
tanít ésjárja az arszágot kis falunkban talált pihenésre alkai-
mas helyet. Nyaranta édesanyjával és nóvérével lakik a

Szilvása§án felépített kis faházban. Testi és lelki felüdülést
ad szétmára, ha szerény menedéke teraszáról a vati templom
tornyán búcsuzó esti napfényt láthatja.

Váratlan kegyelme volt a sorsnak, hogy a celli
zaúndok csoport vezetójeként eljuthattam Rómába, Vati-
kanba. A jubileumi esztendőben felemeló érzés volt résá
venni a pápai szentmisén.

A nyári eseményeket tarkították az iskolában
táboroző erdélyi és olasz gyerekekkel valőtalálkozás, Vaton
és több községekben is megáldottam a millenniumi
községzász|őt.

Szent István államalapító királyunk iinnepét az
ország számos telepüésén megiinnepelték, a millenniumnak
kijáró tisztelettel. A keresáénység nagy iinnepére a Somló
hegyén készültiink fel, ahol ,,1000 év a csúcson" címmel
egész napos rendezvény volt. A történelni egybáaak
vezetői, valamint Glatz Ferenc a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, és Han,ack Péter Szociális és Családügyi
miniszter beszélt ezeréves magyarságunkról. Eperjes Károly
bevezetőj e és műsorvezetése magával ragadta hallgatóságát.

^Z 
EGY llÁzrcöZSE G E SE MENYEI A plébánirához tariozó községekben i,irrrrepi szentmisével

tisztelegtiink a szent kiráty emlékének.
Meghívás alapján részt vehettem az ország

legnagyobb megemlékezésén is, a Szent Jobb körmeneten,
ami ebben az évben küönösen nagy jelentőségú volt. A
vatikáni allamtitkrár Angelo Sodano bíboros tolmácsolta II.
János Pál pápa ínenetét, és celebrálta az iilnnepi szentmisét.
I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka itt jelentette be
hivatalosan. hogy Szent Istvánt a Konstantinápolyi Pátri-
árkátus is felveszi szentjei közé. Az 1054-ben bekövetkezett
egyházszakadás őta ez történelmi esemény volt, amely talán
az első lépés lehet a keleti ortodox, és a nl,ugati római
katolikus egyház között.

Első nagy királyrurk hatalmas szellemével még ezer
év távlatából is jelentős események elinűtója. Okuljunk
tanításából, erősítsen magyarsága, és kövessiik keresáény
hitét! 

Bali Tibor plébános

növro rrínpr
Belga estet szervezett a külsővati línekkar, ame-

lyen részt vett a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar,
valamint Östroozebek városábót a Terpsichore kórus.

A művészi előadás nagy sikert aratott, de talán a
mi kevésbé vájt füteinknek a vati É,nekkar szebben szól.

Csitlag lmre kéri azokat a helytörténé-
szeket, akik fényképen megörökitették a volt
községi vályog gödröt, hogy adjanak neki egy
felvételt,

Talán a fiatatabbak már nem is em!ékeznek
arra a nagy gödörre, .amit lmre és családja tiszte-
letreméltó erőfeszítéssel hasznos kertté varázsolt.
Reméljük önkormányzatunk /§ tanul ebből, és a
tulajdonában levő területeken található két
szemétgödröt az állam által erre a célra biztosított
támogatással hasznos terülefté alakíttatja.)

HELYREIGAzÍrÁs
Sajnálatos módon anyakönyvi híreinkből

kimaradt Beáta nővér, Heltai Etelka, aki 1998. március
14-én hunyt el.

A nyomda ördöge kihagyta Németh Tivadar és
Bujtás Rozália 1999. május 5-én megszületett fiúk
nevét. Tőlük és Dávidtól ezúton kérünk elnézést.

VATI HIREK, lakossági kulturális tájékoztatő.
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