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Tisztelt
A Millennium zárő esztendejének végéhez

közeledvén sokakkal együtt reménykedünk

hazánkon belül Veszprém megyében is, hogy a

baljóslatúan kezdődött új évezred, évszázad

Karácsony szent ünnepén és az új évben

mégiscsak megbékélésbe fordul át.

llyenkor, Advent havában teslben és lélekben

megnyugvásra, szeretetre vágyunk és kicsit a
számvetés is mindennapjaink részévé válik: mit

tettünk jól, mit mulasztottunk el, kivel bántunk

felebarátként méltatlanu], követtünk el netán

oktalan tettet.

Megyénkre a 20a| évben joggal lehetünk büszkék,

hiszen ezer esztendős államiságunk é§ a
kereszténység felvételének sok,sok maradandó

emlékét sikerült megyeszerte felidéznünk,

megörökítenünk emlékhelyekkel, emlékművekkel,

könyvekkel, kulturális, művészeti rendezvényekkel.

A sok közül külön említésre méltó, s szívünket-

lelkünket melengető volt a magyarpolányi Euro-

Passió Találkozó, jó néhány megható, felemelő

pillanata, amikor a varázslatos fekvésű falu apraja-

nagyja szereplőként és közönségként közösen

részesülhetett a megváltás-történet magasztos

pilla'nataiból, vagy amikor Ópusztaszeren, a

Megyék lll. Országos Találkozóján becses nemzeti

ereklyénk, az Árpád vezér emlékmúve körül

létrehozott szoborpanteonban megyénk szülötte,

Mádl Ferenc köztársasági elnök jelenlétében

felavathattuk a mi ajándekunkat, Diénes Attila

szobrászművész alkotását, l. András király

mellszobrát, Ez az uralkodónk alapította a most

Olvasők
gyönyörűen megújuló, ékszerdobozzá váló Tihanyi

Apátságot, s örök nyughelye is az altemplomban

őriztetik.

Aa ő szellemisége vezérelhet bennünket a

Balatontól és a Bakony hegyvonulataitól . ölelt

városainkban, falvainkbari, közöttük a nemrég

várossá avatott Herenden és. Balatonfüzíőn,

további jeles cselekedetekre.

A számtalan tavaly és idén történt eseményt,

emlékművet, emlékhelyet a teljességre csak

törekedni tudván, adtuk közre a Millenniumi

Emlékkönyvben, s a hajdan volt, rnár nem élő jeles

személyiséget magába foglaló Veszprém Megyei

É|etrajzi Lexikont követően két kötetben

megjelentettük a Kortárs Él,etrajzi Lexikont,

melyben több mint kétezer megyénkben élő, itt

született, ide kötődő, a közéletben, a

tudományokban, az oktatásban, a kultúrában é§ a

művészetekben kiemelkedő teljesítrnényt nyújtó

polgártársunk szerepel, eddigi életútja, életműve

legfontosabb adataival.

Ez is tanúsítja, hogy megyénk mérhetetlenül

gazdag szellemi kincsekben, s a ritka természeti

értékekkel párosultan arra ösztönöz

míndannyiunkat, az itt élőket, szorgoskodókat,

hogy víg, termékeny és tevékeny esztendőnek

nézhessünk elébe, kívánhassunk a Karácsony

jegyében egymásnak békés, boldog új évet.

kuti csaba

a Veszprérn Megyei Közgyűlés

Elnöke



A téli vakációt a
családommal töltöttem

Az Oroszlány melletti melegvizű
tónál rendkír,,til jókat horgásztunk.
Miután kiszemeltük magunknak,
elhatároztuk, hogy hajnalban, fél
3-kor felkelünk, s némi
készülődés után nekivágunk az
útnak. Másfél óra múlva meg is
érkeztünkatőra.Acsalik
bedobása után kapások
jelentkeztek. Egy törpeharcsa
kereste fel a horgot. Ez a ha|
nagyon ronda, minden csalira
kap, de általában csak sötétben
jelentkezik. Legtöbbször kárászt
fogunk, de a vízben vannak finom
pontyok és termetes harcsák is.
Bevált csali a kukorica és a
csontkukac. Nem vált be a
gilisáa.
Apa látott egy 1 méteres harcsát
és bosszúsak voltunk, hogy miért
nem vetette tá magáí, Ő azt
állitja,hogy 25 kg-os volt.
Egy másik alkalommal apának
nagy kapása v<ilt. Amikor
bevágott, elképzelte, hogy milyen
nagy hal lehet a horgon, Mikor
meglátta a fogást, elképedt, A bot
maslk vegen egy ooooooflasl. egy
naaaaaagy vadkacsa vergődött,
ami később sajnos elpusáult. A
halőr tanácsára hazahoztuk a
récét, a karácsonyi asztalon tálalta
Edesanyám. Találtarn benne egy
dolgot, gondolkodtam, most ez
bors vagy sörét. Amikor anya
leejtette, koppant, ezért hát sörét
volt.
Nagy kaland volt a halimbai
horgászat is. Anya éppen kishalas
botot dobott be, amikor egy csuka
rabolt a közelben. Anyának
kapása volt, ez a csuka harapott a
csontkukacos horogra.

Ezen a tavon találkoztam egy
csodálatos hallal. A neve compó.
Elérhette a 30, cm-t is. Ez egy
gyönyöni szép növényevő, zöld
pikkelyű hal.
Az ünnepek alatt a befag}ott
Fekete-tóra indultunk egy nagy
csukát fogni. Apa fejszével,
fűrésszel léket vágott. Közben
felhúztam a korcsolyámat,
elkotortam a havat a jégről és
űztem kedvenc sportomat,
Találtunk egy másik 1éket is a
tóban, ezért megragadtuk az
alkalmat, hogy ott is pecázzunk, .

Bár a csalihal szüntelenül
mozgott a horgon, mégsem volt
egy kapás sem.
Apával jéghokimeccset
játszottunk, néha hupáltuk
egyínást, de szerencsére épen és
egészségesen megúsztuk a
játékot. Természetesen én
nyertem 10 : 9-re . A kutyáink is
beleavatkoztak a mérkőzésbe. 

"

Nagyszerűeket horgászunk a
szüleimmel, még ha nem is
fogunk halat mindig.

Pethő Eszter 7. oszttily

§zílveszíeri vidőmsőg

kínai szakácsot
-Vajling

Mongol host
- Ezasztán Bátor

Japán titkárnőt
- lcuka Magacuki

Hülye japánt
- lkunuku (lásd lQ)

Kopasz japánt
- Hayasima

Japán agglegényt
- Maradoka Magamura

Göróg kártyást
- Namilesz Teosztasz

Ukrán horgászt
- Nedumáj Pontijenko

Kongói fényképészt
- Tekincsa Vakumba

lnstant baglyot
- Neskuvik

Röntgen úr feleségét
- Röntgenné Ultra lbolya

Hullajó bulit
- Kopor Show

Lassú postást
- Levéltetü

Világtalan artistát
- Vakrobata

Népi fertőtlenítőszert
- Folklór

Hülye pincért
- Éttermifogyatékos

Repülő tevét
- Dromadár

Messziről jöfi Éajléktalant
- Távcsöves

Sivatagikocsmát
- Porozó

kecske és a kacsa közös utódai
- McDonald's

Fejetlen rendőr
- Tözsőrmester

Hogy hívják azt a nőt aki elveszítette
értelmi képességének 90%.át?
- özvegy

Háromdimenziós szekér
- Térfogat

Gyüling Ferencné: Lurdes
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veszprém megye művelődési viszonyainak alakulásában meghatározó jellemző, hogy az ún. kisteleprj/éses
megyékhez tartozik.

KÜlÖnÖsen az 1990-es válasáások után a kistelepülesek ragaszkodtak művelődési házaikhoz, amelyeket felújítottak,
tehát a művelődés, szórakozás \ereteit próbálták megtere-mteni, de sa.lnos n"ÁrJeisre, techníkai rerczereíisle],
programok szeruezésére már csak keués hetyen jutoft pénz..
A városok vonzáskÖrzetéből kieső települések'és bizonyos tájegységekhez tartozó (Somló környéke, Bakony),
valamint a Peremhelyzetben levő községek hátrányos helyzetűnók minősülnek nernciak rtizmiiváooe.i n"n",
komplex megközelítésben is.
A MegYei KÖzművelődési lntézet az elmúlt években többször szervezett tájelőadásokat, juttatott el kistelepülésekre
komplex programsorozatokat azzal a céllal, hogy legfontosabb örökségünk, nemzeti kultúiánk bemutatásáhak adjon
teret.
A kÖzelmúltban intézetÜnk kidolgozott egy, a hátrányos helyzetű településeket támogató kulturális programcsomagot,
amelynek alapgondolata az volt, hogy a kultúra területén történő beavatkozáJ elindíthat és generálh"t olián
folYamatokat, amelyek kedvező elmozdulást ercdményezhetnek más szférákban is.
KÍnáÍatunkkal elsősorban a gyermek és iflúsági reteget szeretnénk megérinteni, olyan maradandó élmonyt nyújtani,
amelY felkelti az érdeklődést az igényesebb művelődési-szórakozási lehetőség'ek iránt, tartalma szeiint'erősíti
kötődését szűkebb környezetéhez.
Programjainkkal szere.tnénk.hozzájárulni a hltrányos helyzetű"kistelepylések rendezyénykinálatához, a gyermekek
ismereteinek bővÍtéséhez; alkalmat teremteni 

.irodatmi-, zenei-, népművészeti öröksfuüni*et, nagyományánxxat vato
élménYszerű találkozáshoz. Ebben a munkában, - amely 2002 elejétől ot<tóberig-tart - pattiáreink á megyében
működő hivatásos és amatőr etőadóművészek.

SZERETETTEL HíVUNK És vÁnurur M|NDEN Énorrtőoór n MAGyAR KuITúRA NApJA AtKAtMÁBót
2002.január 22-én 17,00 órakor o külsővoti Művelődésl Hózbo.
KÖszÖntŐt mond:Tolobér MÓrto, o Veszprém Megyei Közgyúlés olelnöke

forsongi mulotsógok. népszokósok
Csizmokoptotó

Népi §yerekjótékok, ügyességi jótékok
közreműködők:
AJKA-PADRAGKÚT NÉPrÁNCeCYÜTTES KAMARACSOPORTJA
CSÍK ZENEKAR
BAKos lLoNA NÉponr_ÉNrrrs
Művészeti vezető:
Kovócs Norberf, Örökös Aronysorkontyús tóncos, koreogrófus,
o Népművészet lfjú Mestere,
oz Ajko-Podrogkút Néptóncegyüttes vezetője

A belépés díjtolon!

,,FALURoL FALURA,,
barangolás a művészetekben

hangszerekkel, Bakonyi-Balatoni népdalokkal

Rendező:

Megyei

Tómogotó:

Nemzeli Kulturólis Alopprogrom

Néptánc-történet viselet-bemutatóval, ismerkedés népi
közös daltanulás, táncház
Kelj fel, Joncsi!

,ffizffi]!
közmúvelődési lntézel

További programok a Megyei közműveIődési lntézet kínálatából:
..KoMÉDlÁsoK"

vidám színdarabok, vásári komédiák

* perórl tr.lúsÁcl sziHplo (süMEG)* AMATóR KoMÉDlÁs rÁnsümr (lÁnaÁsxÉnl

..ARcAlNK"
iroOatmi <isszeállítások, pódiumműsorok

.i. Versek dalban, gitáron - Bezevici Zoltán és Lohonyai Zoltán
zenés estje

* NATUR ART Múvészeti Együttes zenés-verses' műsorai
* szentirmai Edit előadóművész músora

.} TlT Váci Mih$y lrodalmi Színpad

..nÚRÓK oALLAmÁru" Hangszerbemutatók, koncertprogramok
A Dohnányi Ernö Zeneművészeti Szakkozépis'kola
legkiválóbb növendékeinek és múvésztanárainak
zenei ismeretterjesztó műsora



Gratulálunk Kiss Barbarának a,,Varga
Család" Alapítvány ez évi díjazottjának,

aki beszámolt élményeiről:
Idén a ,,Varga Család" Alapitvány a pályázatát
középiskolások részére , ífia ki, amelyre én is beadtam
páIyázatomat Nagy izgalommal vártam a következő
napokban az értesítést, amelyet október elején meg is
kaptam. Ebben tudatták velem, hogy az én eredményemet
ítélték a legobbnak. Nagyon boldog voltam. mikor a levelet
elolvastam.
e áil á,"aarara október 23-án került sor. amelyet izgatottan
vártunk anyukámmal együtt. A díjat Yarga Zoltán adta ál
néhány kedves szó kíséretében.
A díj átvételekor kissé zavarban voltarr1 de mégis örömmel
töltött el, hogy ezt az eredményt elértem. Anyukám i§
boldog volt, meghatódott mikor a díjat átadták, nagyon
büszke volt rám.
Elképzelésem a jövőre nézve az, hogy közgazdasági
főiskolára jelentkezem, és ennek elvégzése után ebben a
szakmában fogok dolgozni.

?@t. decembee l?-én töltötte be 90.
életévét dr. Körmendy trőzsef prépost
kononok úr. A felsőörsi műemlék
lébóniqtemplombon tortott ünnepélyes

szentmísén odto Ót Yeszprém megye
kitüntetését Tolobér Mórto olelnöknő oz
olóbbí méltotós kiséretébenz

F,OTISZTELENDO PREPOST KANONOK UR!
Ön életét szinte megszakítás nélki,il Veszprém megyében
töltötte. Külsővaton született, Pápán és Veszprémben tanult.
VoIt Nyárádon, Felsőőrsön plébános, és emellett a

veszprémi Ér§eki Levélt ár igazgatőja.
Veszprém megye egyházi műenrlékeinek megújításában
elévülhetetlen érdemeket sze,rzetl.
A Vatikáni Levéltárban végzett kutatásai a megye és az
egész országkulturális javát szolgálta.
Számos múlt feltáró tudományos könyv szerzője, több
község monográfiájának közreműködője volt.
Rendszeresen publikált a Veszprém Megyei Múzeumok
Közleményeiben.
A levéltárban mindig készséggel állt rendelkezésére a
kutatóknak, óriási hely és anyag ismeretéből mindenki

. bőségben meríthetett.
Napjait most is a levéltárban tölti, ma is osztogatja szellemi
és lelki kincseit a kutatók idősebb és ifiabb nemzedékeinek.
A megyében kifejtett .kiemelkedő munkássága
elismeréseként a Veszprém Megyei Önkornrányzat Ön1 a

PR.O COMITATU díjjal tiinteti ki.

Születésnapjára további hosszú életet és jó
egészséget kívánunk, a nagy kitü.ntetéshez
gratulálunk! Az lsten éltesse még sokáig!

A külsővatitisztelői nevében a
Vati Hírek szerkesztősége

Isten háta mögött

üres az istálló s a jászol
idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok
nem jönnek a három királyok

sok dolga van a teremtőnek
mindenkivel ő sem törődhet
messzi a csillag
mindenüvé nem világíthat

megértjük persze mit tehetnénk
de olyan sötétek az esték
s a szeretetnek
hiánya nagyon dideregtet

előrelátó vagy de mégis
nézz urarn a hátad mögé:is
ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak

Kányádi Sándor

A Kütsővat Községért Alapítvány
köszöni az adőfizető állampolgároknak, hogy
ebben az évben is felajánlotlák adójukloÁ-át,
9.298 Ft-ot, amivel a VATI HÍREK ingyenes

kíadványunkat támogatták.
Szívesen fogadjuk a további felajánlásaikat:
számlaszámunk: 117 47 044-2001 1 040

VATI HIRBK, lakossági tájékoztatő. Felelős szerkesztő: Pethő Gyuláné
s zerkesztí: Aczél péterKiadja: a Külsővat Községért Alapítvány

Nyomdai munkák: Jókai Mór Városi Kön Nytsz: B|PHF l 126I l 1993 lVE


