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Tis ztelt küls ővat i B aútaim!
Ta|án bizalmaskodő a megszőlítás, de bátmrkor jártam Onomet minüg kedves baúa fogadtatásban tészesiiltem,
amit usztelettel köszönök,
Örömmel tapasztalŰtattam, hogy iskolájukban a gyeímek jövóért végzett tudatos, szetetetben gazdag szoIgá|atot
r.égeznek, ami a község jóvő életében, de az egész rnegye életében fontos.

Orülök, hogy l(ülsóvatía a most véget ét ci}lusban, több mint nyolc mi]lió
forrnt támogatást biztosíüatott a Megyei Területfejiesztési Tanács.
Remélem a következő időszakban még etedményesebb pályázatok siketét
nyugtázhaguk majd.
ReÁélem, elaézú nekem, ha a megy eí lntézményiinkkel a módszertani
központként üzemeló Idősek Otthonával kiilön is büszkélkedem.
Intézményünk kiemelkedő szakmai teljesítményén tul- amit az ottműködő
Eutópai Infotmációs Alpont is bízonyít - a település íoglakoztatási
lehetőségében is meghatátoző szefepet tölt be. Talán Önök is jó érzéssel
figyelik az otthonban folyó áIdozatos munkát, hiszen ott indult el -a
megyének számos stkert hozó poídenonei kapcsolat is.
E kapcsolat révén kenilt haza a rendkíviil becses Szent Gellérd, ereklye is,
amiért AczéI Péter képvi§előtátsunkat külön eüsmerés illeti.
Nézzék el nekem MDF-es politikusnak, ha a I{ülsővaton folyó munkfuől az
Antall Jőzseí miniszterelnök ur áIma szennti fejlődés megvalósulását a
ketesztény Magyatotszág építését látom létrej anni.
Remélem a következő ciklusban is - s ebben minden MDF megyei üstára
leadott sz^yaz^t támogat még sokat teheünk közösen' céljaink
megvalósításáért.

Kati Csaba a Vesprém megyei Kö7gyűlés elnöke

I(uti Csaba

A külsővati ,,Dallal a Kultúráért" Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik 2001 évben
személyi jövedelemadójuk I oÁ-át az alapitvány
részér e felaj ánlották.
Az ebből befoll összeg 44.602.- Ft volt, melyet a
fellépésekre történő utazási költségek fedezésére
fordítottunk.

A kiilsőuati ,,Ős{ Napferyl" Alaptítuánjl kös7önetet mona

rzinda7on állarnPolgároknak, akik 2001 íui s7eizl!,l

i ö ue de le nt a d ój u k í % - á t fe laj á n h tt á k a kp ítuáryl a n k ré s 7é re.

A7ebből befollt öss1eg í37.147.- Ft uolt, melet a7Idősek
Otthona lakói résryére sryrue7,ett kirándulás kőltségeire

fordítottank.

Köszönjük támogatóinknak a 2aO1. évi adójuk felajánlott 1%-át, A kapott 112.030 Ft-ot az
iskolások egliéni fejlesztését szolgáló foglalkozások oktatási segédeszközeire, színház-

látogatássa l egybekötött ki rá nd u lás ra, ú szásoktatásra ford ítottu k.
Segítségükre a jövőben is számítunk! Adószámunk: 1 8925180-1-19

A Külsővat Községért Alapítvány köszöni az ad,őfizető állampolgároknak, hogy ebben az évben is
fetajánlották adójuk Lo^-át,20.621Ft-ot, amivel a VATI rrÍnnX ingyenes kiadványunkat támogatták.
Szívesen fogadj uk a további felaj ánlásaikat, adószámunk: 19261 605-1 -19
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Nagy Géza körjegyző ezúton tájékqztatja a külsővati lakosokat, hogy az örrkormányzati
választásokra a választási bizottság az alábbi személyek jelölését fogadta el.
(Szerkesztőségünk levélben kérte fel a polgármester- és a képviselő-jelölteket, hogy röviden mutassák be
önmagukat és programjukat. Akik ezzel a lehetőséggel élni kívántak, az alábbiak közlésére kértek fel
minket.)

PoLGÁnmn srnR-JELÖLTEK:

ACZÉL pnrnn Raffei Mihály u. 1.

Tizenkét éve foglalkozom önkormányzati munkával. Először képviselő, majd
polgármester voltam Külsővaton. Jelenleg a Veszprém Megyei Önkormányzat
képviselője vagyok. Tagja akőzgyű|és Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának, valamint
a Y ál|alkozás fej lesztési Alapítvány kuratóriumának. Közb en az Allami S zámvevő szék
tanfolyamát végeztem el. Alkalmam volt tapasztalatokat gyűjteni Ukrajna,
Lengyelország, Franciaország és Olaszország önkormányzati rendszeréről; valamint
Ausztria, Svájc és Németország vál|alkozásokat segítő szewezeteiről. Az elmúlt
években számtalan oktatási-, egészségügyi-, szociális- és kulturális megyei intézmény
fenntartásában és ftnanszirozásában vettem tevőlegesen részt., Munkám kiterjedt.

a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére, elsősorban az idegenforgalom, a gazdasági élet és a
kulturális egytittműködés területén. Rendszeíesen találkoztam a megye minden felekezetének vezetőivel.
Részt vettem Veszprém megye területrendezési tervének megalkotásában Köszönöm mindazoknak a

bizalmát, akik kopogtatócéduláik elküldésével biztattak a jelölés elfogadására. Megválasztásom esetén a
legjobb tudásommal és sokéves tapasztalatommal kívánom szolgálni Külsővat és Banhalma mindenegyes
lakosát. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy számukta ez a község minden elvárható fejlődést elérhessen.
Találjon mindenki munkát, aki mégis rászorul részesülhessen szociális támogatásban- Helyben lehessen.
tanulni, az iskoli,r;rak legyen meg minden szükséges feltétele a tanítás legmagasabb színvona|ához. A fiatalok
letelepedési esélyei novekedjenek. A Ny_ugdíjásklub, az Enekkar, és a Sportktir kapjon meg minden
segítséget a működéséhez.,lehessen öltözője a futballcsapatnak. Külsővat ne vesztesként csatlakozzon az
Európai Unióhoz, legyünk felkészültek az űj kihívásokra. Ezek a célok sok-sok munkával, kitartó
türelemmel és összefogással elérhetők, Ehhez kérem megtisztelő támogató szavazataikat!

LENGvEL t-ÁszlÓ Béri Balogn Áaam u.25.
(nem küldött program ismertetőt).

vBcH lÁszLÓNB ge.i Balogh Áaam u. 16.

Nem az önéletrajzomleirásával szeretném az Önök íigyelmét felkelteni, hisz mindenki
ismer, mivel külsővati szárrnazásű vagyok. Sokkal inkább arra szeretnék magyarinatot
adni, hogyan kerültem a polgármesterjelöltek sorába. A volt és a jelenlegi
polgármesterjelöltek mellett mi volt számomra az, ami effe a nagy kihívásra rábirt. A
falu helyzete, ami' 8 év alatt szinte semmit sem változott, stagná| semmiféle új nem
történt. Véleményem szerint a lehetőségek nincsenek eléggé kihasználva. A prob_ lémák
ugyan azok. Az ígérgetések ideje már a múlté! Röviden szeretném tájékoztatni Önöket

, '., . az én elképzeléseimről, terveimről, melyeket természetesen az Önök segítségével,1\..- Onökkel együtt szeretnék megvalósítani.
Óvodai, iskolai problémák megoldása gazdasági és társadalmi téren; vállalkozók segítése; kistermelők
körének bővítése; szociális és egészségügy korszenísítése; egyhiaakkal való kapcsolat javítása, utak,

közművek fejlesztése, munkalehetőségek felmérése; a kulturális élet fellendítése; nyugdíjasok segítése;
pályázatok kiírása a célok megvalósítása érdekében; közhangulat javítása; összefogás; szélesköní
ismeretségem kihasználása a falu javára.
Ha sikerül az Önök szavazatait elnyernem, részletesen is megismerhetnek.. Nem a múlttal szeretnék
foglalkozni, hanem a jelennel. Ennek tudatában fogom képviselni az Önök gondjait, problémáit, bármikor
rendelkezésükre állok, szívesen logadom ötleteiket, j avaslataikat.
Ha e rövid tájékoztatőm felkeltette az Önök érdeklődését, találtak benne valamit, ami figyelemre érdemes,
tiszteljenek meg október 20-án voksaikkal
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Az érvényes szavazásnál egy polgármester jelöIhető m€g, és legfetjebb 7 képviselő. Az is
érvényes szavazat, ha 7-nél kevesebb képviselőt jelöt il€g, de 7-nél több bejelölése
érvénytelen. Szava zni X,vagy + jelekkel lehet.
A választás október 2}-án,vasárnap reggel 6 őrátől, este 19 óráig lesz.

KEPVISELO-JELOLTEK:
ACZÉL pnrpn Raffel Mihály u.1.

Oryarr az aszernély polgármestemek és kepüselőnek ewarántválaszthatő,de csak egytisáséget tölüetbe.)

CSrTENE TESLER VIOLA Széchenyi u.44.
Három gyermekem van: Veronika, Dán'iel és Gábor. Jelenleg GYES-en vagyok a kicsivel, ami nem
akadá|yoz meg abban, hogy prőbáIkozzam a falu érdekében tevékenykedni. Néhány kedves ismerősöm
beszélt rá, hogy pályázzammeg a képviselői posztot. Nytott vidám természetű vagyok, nagy szociális
érzékenységgel párosítva. Szeretem, ha körülöttem minden gördülékenyen halad és mindent meg is teszek
ennek érdekében. Szeretem akézmővességet és a művészeteket.
Községünkkel kapcsolatban vannak értékes és reményeim szerint megvalósítható ötleteim, mint pl,:
munkahelyteremtés, bérlakás-építés, iskolafejlesztés, hogy a diákokat itt tartsuk és a környező településekről
is idecsalogassuk őket. Természetesen mindez nem csak rajtam múlik, hanem a szűkebb és tágabb
közösségen is.
Mindezen ötleteimet szívesen megosztom a képviselőkkel akkor is, ha nem leszek közöttük.
Úgy hiszem, hogyha községünk minden tagja segítő szándékkel összefog, akkor az elkövetkezendő években
jelentős fejlődésen mehet keresztül e gyönyöní hely, ahol élünk és nem csak lakunk

FEKETE SZABOLCS SÁNDOR Kossuth u.22.
Vendéglátó-ipari szakközépiskolában végeztem Veszprémben felszolgáló -üz\etvezetői szakon l995-ben.
Jelenleg a Somló Hotelben dolgozom.
Mindig fontosnak tartottam és hiányoltam Mt, hogy senki sem képviseli a fiatalokat igazin az
Önkormányz atban, Epperr' ezért szeretnék kulturális életbe bekapcsolódni, valamint a sportéletet újra
fellendíteni, bővíteni más szakosztályokkal is.
Kérem, ha szavazataikkal támogatnak, akkor a külsővati fiatalok érdekeit segítik.

GOMBAS SANDOR Béri Balogh Adám u. 18.

HoRvÁTH CSABA uÁszl,Ó Dózsa u.21.

xnznn ISTVÁN Raffel Mihály u, 18.

KISS JANOSNE Béri Balogh Adárn u. 39.
33 éve dolgozom pedagógustént Külsővaton. Képviselőként az iskola, a család és az otthon kapcsolatáLra
szeretnék nagyobb hangsúlyt helyezni. Kérem szav azatail<kal támo gassák célj aimat !

KovÁCs "lÓzsnn Petőfi u.37.
Edesanyám Pethő Ida, őslakos külsővati vagyok. Általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem
Külsővaton , 197l-től Szombathely-Oladra, majd Pápára jártam szakiskolába. 1974 őta a nemesszalóki
Mg.Rt.-nél dolgozom, mint állatorvos szaksegéd. 1985-ben nősültem, három kiskoru gyermekem van. Mivel
gyermekeim a helyi általános iskolába és óvodába járnak, űgy érzem, hogy elsősorban .ezen intézmények
képviselete lenne fontos számomra és talán a faluban élő fiatal családosok számára is. Szeretném, ha a falu
lakossága jobban összetartana rninden téren. 1990-től négy évig voltam képviselő, ezért már van valami
gyakorlatom ebben a munkában. Megválasztásom esetén ígérem, hogy folyamatosan tájékoztatni fogom a
lakosokat minden falut érintő kérdésről.
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rovÁcs .lÓzsnrNr 1anita; petőfi u.32.
1985-ben mentem férjhez ifi. Kovács Jőzsefhez, azőta é|ekKülsővaton. A nemess zalőkitéeszben dolgoztam
adminisztrátorként1988-ig, első gyermekem, Katalin megszületéséig. 1991-ben született József nevű fiam. A
GYES |ejárta után a téeszbe nern tudtam visszamenni, így kerültem a Szociális Otthon melletti ,,Kisbolt".ba.
Itt dolgoztam I999-íg, Kriszta lányom születéséig. Fontosnak tartom, hogy a faluban legyen óvoda és iskola.
Mint a Szülői Szewezet elnöke tudom, hogy nehéz az iskola fenntartása, de hiszem, hogy összefogással
minden probléma megoldható. Szeretném, ha a lakosság minden téren jobban összetartana. Bízom benne,
hogy a közösségért végzendő munkában ezen a szinten is megállom a helyemet és akik rám szaiaznak nem
fognak csalódni.

MAIER TIBOR Zrínyi u.9.

NAGY ISTVÁN DőzsaGyörgy u.22.
28 éves, nős két gyermek édesapja vagyok., a harmadikat decembene várjuk. Ha megválasztanak,mindig a
falu és lakósai érdekeit fogom szem előtt tartani. Befolyásolni nem engedem magam és csak azt a javaslatot
pgorn támogatni, ami a falunak jó.
En külsővatinak vallom magamat, az is akarok maradni, így nagyon érdekel, hogy mi történik
szülőfalumban,

PETHO ZOLTAN Béri Balogh Adám u.32.

soMoGyI SÁNDORNE (Németh Í!va) Zrinylu. 19.
Kétgyermekes családanya vagyok. Születésemtől fogva itt élek Külsővaton
A Külsővati Idősek Otthonában dolgozom, pillanatnyilag GYED-en vagyok négy hónapos kisfiammal.
Jelenleg negyedéves levelezős Általános Szociális Munkás hallgató uagyok. Tanulmányaim során
szociálpolitikai és jogi ismeretekre tettem szert, és ez adott indíttatást arra, hogy képviselő-jelöltként
induljak az önkormányzati választásokon szülőfalumban. Ugyanis úgy érzem ezek az ismeretek fontosak és
segítenek abban, hogy aktívan rész. tudjak venni a falu életének iránytásában; Célom az, hogy majdan
képviselői tisztségemben a legjobb szándék és az ésszení gondolkodás vezéreljen. Ígéreteket nem teszek,
mert jót tenni egyszerre mindenkinek nem lehet, hiszen a jó fogalmarelativ és attól fiigg, honnannézlk.
Ezúton mqndok köszönetet mindenkinek, aki veszi a fáradságot és elmegy a választókra, valamint annak,
aki majd rám adja le voksát.

SZABÓ I-ÁszrÓNE Kossuth u.44.

SZALAI .lÓzsErNe 1nali Erz§ébet) Zány u.25.
A község körzeti ápolónője vagyok, 47 éves, születésem óta külsővati.' Megválasztásom esetén
önkormányzati képviselőként elsősorban azokon a területeken szeretnék a falu lakosságának érdekében
tevékenykedni, amelyek foglalkozásomhoz a legközelebb állnak: az egészségügy és a szociális kérdések.
Meggyőződésem, hogy akar a község egészségügyi ellátásának helyzetére, akár a szociális ráfordításokra
gondolunk, olyan fontos kérdéseket érintünk, amelyek esetében nagyon-nagyon sokat tehetünk
választópolgáraink érdekében. Azt vallom: csak a szociális biztonságban élő, egészséges ember képes alkotó
módon hozzájárulni a társadalom összteljesítményéhez. Elthez pedig azokat a normatív támogátásokat,
amelyeket az ál|am az önkormímyzat részére elsősorban a szociális problémák kezelésére, az esélybeli
hátrányok csökkentésére rendelkezésre bocsát, - átcsoportosítások helyeit (!) - oda kell adni a lakosságnak!
Ami aképviselői státuszt illeti: miután a lakosságbiza|mából fal<ad, szoleálatnak kell tekinteni. Csak ez
lehet a képviselői küldetés legfőbb elve.

SZALAI sÁtvoon Zrinyu. 13.

vrcH rÁszLÓNÉ geri Balogh Áaam u. 16.

Ogyarr az aszemély polgármestemek és kepviselőnek egyaÉmtválaszthatő,de csak e$l tisztséget tölthet be.)

VATI HIREK, lako ssági kulturális táj ékoztatő,
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