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BEWZETO TOPRENGES,
aaagy mire lehet jó egy helyi lap

Az emberelg egy közösség tagjai sokféle módon válta-
nak szót cserélnek híreket, véleményeket, gondolatokat.
A családban. Az utcán -ismerósökkel (dehát egy faluban
ki ne volna ismerós?). A boltban - sorbanállás, várakozás
közben. A templom előft, az ünnepi mise, istentisztelet
után, csoportokban. A futballpályán, a meccs szünetében,
a győzelem vagy a vereség után hazaballagva. A kocsmá-
ban, két fröccs között. Híreket tudnivalókat továbbítanak
az asszonyolg a maguk köreibery meg más módon a fér-
fiak, élesebben, kihívóbban, a saját tempójuk szerint. Egy
közösségnek - íg és úgy - megvan a maga nyilvánossá-
ga, megvolt akkor is, amikor a ,,nyilvánosság", a ,,kom-
munikáció" és hasonló szavak még nem voltak divatban,
sőt a nyflt sánen nem volt illendő vagy kívánatos az
embereknek a saját véleményüket hangoztatni.

Sokan emlékszünk még a kisbíróra, aki a község több
helyén megállva szépen megpergette dobját és fennhan-
gon elmondta:. ,,Közltírté tétetik,..", és sorról sorra halad-
va felolvasta, mi az, ami fontos, hogy mindenki tudja.
Hivatalos dolgol9 várható események - hírek. Megvolt
annak a tempója, kultúrája.

Egy helyi lap, ha megél, és ha leszbenne írnivaló: ilyen
,,kisbíró" lehet. Furcsa, űj - és kicsi. A helybeliek tájéko-

zottságát, értését szo|gálja, és űgy, hogy nem kell kisza-
ladni az utcakanyarba. Kézbe lehet venni eg-y csendes
órán. Es átböngészni évszakonként azt a pár oldalt. El
szabad űnniazt, ami olyan, mint egy jól ismertbeszéd, de
fel is lehet figyelnibenne valamire, ami fontos volt, fontos
lehet.

Külsóvatnak sokmindene van, vol| de lapja most van
elóször. próbálkozik vele. Talán az önbecsüléséhez tarto-
ák, hogy ebben a sajtós, médiás világban megnézze: mit
lehet tenni abban az esetben, ha egy helyi lap is megkezdi

- a saját lehetóségei és keretei között - a tájékoztatást, a

véleményformálást. Az írott, nyomtatott szónak becse
van, becse letret. Ertékét senki más, csak a pár száz olva-
sója mérheti le.

Ez az e|ső szám csupán egy frissiben készített első
próbálkozás. Horizontja inkíbb csak a közelmúltra és a

közeljövóre terjed ki. A mélyebb vati múltról - így vagy
úgy-aligbeszél, s arról is kevés szó esikmégbenne, hogy
mi lesz, mi legyen és hogy mi ne le6yen. Fel kéne tenni a

,,szemüvege t" , amely erre is, meg amaíTa is néz, és elkez-
deni töprengeni.

Fogarassy Miklós



Külsővat község
képviselőtestülete a

megválasztása óta
eltelt időszakban
rendeletek egész so-
rában rendezte a he-

lyi együttélési normákat, jóléti és szociális célú
intézkedéseket tett.

Megalkott a Szetv ezeti és Műkodési Szabály-
zatát, mely mind a testületre, mind pedig a hi-
vatalra és dolgozői részére ír elő szabályokat.
Ezt követte a 1akáscélú hitelek törlesztőrészlete-
inek kamattámogatásáról szóló döntés, amely
az'J,991,. január l-vel megemelt kedvező kama-
tozásű hitelek kamatterheit próbálja enyhíteni,
A képviselőtestület egyk legnagyobb jelentó-
ségű, nagy érdeklődésre számot tartó rendelete
1991-ben az első lakáshoz jutók támogatásáról
szólt. Ezen rendelet alapján valamennyi 35 év
alatti külsővati iirázaspár támogatást kaphat, ha
elsó lakását helyben épíli, vagy vásárolja meg.

Minden évbery így 1991-%2-93-ban is megal-
kotta a testület éves költségvetéséról szóló ren-
deletét.

1,992-ben elsőként támogatta az önkormány-
zat azokat a íiat aI házas o ka t, kikne k gye rm ekük

született. A támogatás gyermekszületés esetén
a mindenkori családi pótlék hatszorosa.

Az otszággyúlési törvényalkotást követően a

helyi képviselőtestület is rendeletben szabá-
ly oztaa Pol gármesteri Hivatalban dolgoző köz-
tisztviselők jogállását. Sok előkészítő munka
után született meg aköztisztaságról és a belte-
rület rendjéről, valamint az áIlattartásról szőIő
helyi rendelet is. Ezt követte az önkormányzat
vagyonának felmérése és rendeletbe foglalása.
1992-ben született meg a temetóről és a temet-
kezés rendjéről szőlő helyi szabáIyozásis.

Az1993. év eddigi szabályozási tevékenység
legnagyobb volumenű rendelkezése volt a szo-
ciális ell átási form ák átme neti szab áIy ozása he-

lyi szinten.

Valamennyi önkorm ány zati rendeletet meg-
hozatala után a hirdetőtáblákon elhelyeztü§ de
azoka hivatalban is bármikor megtekinthetők.

A jövőben rendszeresen számot fogok adni a
helyi rend elkezésekről, a j o go sult ak kör ér ől, az
elbírálás rendjéről.

Külsővat, 1.993. június 14.
kissné K:iss zsuzsanna

Jegwo

A MŰvELÓnÉg ruÁz adrható 1993- as prograffij ai

Tánctanfolyam
szeptember-októberben. Külön felnótt és gyermek csoportok.

Szüreti mulatság október elején.

Színielőadás:

hurnoristálg op erett- és musicals zinészek fellép ése novemberben.

Karácsonyi músor:
a külsővati fiatalok előadása, (óvodások, iskolások és a Külsővati Dalárda).

Szinházlátogatások Győrb e v agy Budapestre.



TAIEKOZTATAS
Milyen szociális ellátási for-

mák vehetők igénybe?

A szociális ellátásokrőI sző-
lő 1993. évi IIL törvény megal-
kotása után önkormányzatunk
is meghozta saját rendeletét a
helyi szociális ellátásokról.

Ebben a rendeletben szabá-
Iyozták azt, hogy ki jogosult
alanyr, illetve méltányossági
alapon ábrreneti segélyre.
Rendelkezésünk alapj án átme-
neti segélyt kell adni minden-
kinek, akinek családjában az
egy főre eső jövedelem a min-
denkori saját jos" öregségi
nyugdíj minimum 7 5 % -át nem
éri el. Ilyen esetben a polgár-
mester saját hatáskörében ren-
delkezhet a segély megadásá-
ró1. A helyi Szociális ésEgész-
ségüsyl Bizottság dönt a se-
gély megadásárőI, illetve a ké-
relem esetleges elutasításáról
akkor, ha a kérelmező család-
jában az ew főre eső jövede-
lem a mindenkori saját jogú
öregségi nyugdíj minimum
7*1.50%-aközött van. A fenti-
eken túl szükséges annak mér-
legelése is, hogy a kérelmező
létfenntartását veszéIyeztető
élethelyzetbe került-e, küzd-e
időszakosan létfenntartási
gondokkal, s mindez önhibá-
ján kívül következett-e be.

Önálló fejezetben rendelke-
zik a képviselőtestület a teme-
tési segély megadásáról. Te-
metési segélyt elsősorban
olyan személyek részére nyújt
az önkorm ányzat, akik hozzá-
tartozójuk eltemetéséről gon-
doskodtalg de a temetési kólt-

ségek viselése miatt saját ma-
guk vagy családjuk létfenntar-
tását veszélyeztetik. A segély
összege a temetési költség 20-
5a %-íg terjedhet. Odaítélése a
polgármester hatásköre.

Széles azoknak a köre, akik-
nek a képviselótestület méltá-
nyossági alapon közgyőgyel-
látási igazolványt'adott ki. A
közgyőgyellátási igazolvány
kiadása azonban anyas terhe-
ket ró a helyi önkormányzatra,
mivel minden igazolvány után
jelenleg 3200 Ft-ot kell az ön-
kormányzatnak fizetnie a T át -

sadalombiztosítási lgazgatő-
ságnak

Mind többen részesülnek a
munkanélkülieket megilletó
jövedelempótló támogatás-
ban. Ezt a támogat ási íormát az
igényelheti, aki a munkanélkü-
li ellátás köréből kiesett (lejárt
a munkanélküli járadéka), és
nincs egyéb olyan jövedelme,
amelyből el tudná magát látni.
A támogatás összege a min-
denkori saját jog" öregségi
nyugdíj minimum 80 %-a.

Gyermeknevelési támoga-
Lísban kell részesíteni azt az
anyát, aki három vag"y több
gyermeket nevel háztartásá-
bary ha a legkisebb gyermek
elmúlt három éves, a legna-
gyobb gyermek pedig mé8
nem töltötte be a nagykorúsá-
got és a kérelmező rendelkezik
180 nap biztosítási idővel. A
támogatás összege megegye-
zik a mindenkori sajátjogu
nyugdíjminimummal, és a tá-
mogatás folyósítása mellett a

jogosult vállalhat 4 órás má-
sodállást is.

A fentieken túl napi egysze-
ri meleg ételtbiztosít az önkor-
mányzat valamennyi igénylő-
nek az iskola konyhájáról a re-
zsiköltség megtéfi tése mellett.

10 gyermek részesül aköz-
ségben rendszeres nevelési se-
gélyber9 és 4 felnőtt kap rend-
szeres szociális segélyt, akik
közül egy sem rendelkezik
önálló jövedelemmel, és nincs
eltartásra képes és köteles hoz-
zátattozőja sem.

Mind többen részesülnek a
mozgáskorlátozottakat me gil-
letó támogatásban. E támoga-
tási forma alapfeltétele, hogy
az illetékes orvosszakértő bi-
zottság a mozgáskorlátozott-
ságot igazolja. A pénzbeli tá-
mogatás mértéke: évi 12000 Ft,
de emellett gépkocsi szerzési
támogatás, áta|akitási támo ga-

tás, parkolási igazolvány és

biztosítási kedvezmény is igé-
nyelhető.

Valamennyi, az iskolai
konyhán étkezést igénybe ve-
vő gyermek étkeztetéséhez
nagy mértéköen hozzájárul az
önkormányzat. Ezt külön igé-
nyelni nem kell, automatiku-
san megkapja minden gyer-
mek

Már gyakorlattá vált és eb-
ben az évben is szándékában
ál| az önkormányzatnak, hogy
valamennyi iskolás gyermek
részére tédtés nélkül adja a
szükséges tankönyveket.
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SZOCIALÍS OTTHON
JIIB|LE\nMA ELÉ

Alig kell
bevezetésül
hangsúlyo
Znom a
nyilvános-
ság egy in-

tézmény és közvetlen környezete
kapcsolatának fontosságát. Min-
denki tudja, hogy a Szociális Ott-
hon ma mármennyire meghatiároz-
za aközség arculatát: önilök tehát
és me6tiszteltetésnek veszem, hory
azűt;ára induló helyi lapban meg-
szólalhatok. Bár ennek az intéz-
ménynek a mindennapjai a falu
,,szeme láttára" zajlanak, mégis le-
hetett o|yan érzésün§ hogy problé-
máink, gondjainlq eredményeink
csak egy-egy ,,ünnepi beszédben"
kapnak hangot, vagy valamely új-
ságban megjelent cikk révén válnak
ismertté. Ha a község és a Szociális
otthon közötti kommunikáció ki-
szélesedik, azjő dotog. És 

"r." 
re-

mek lehetőséget nyújt az új külső-
vati lap.

Ezt az első alkalmat arra kívá-
nom felhasználni, hogy az intéz-
mény életének közelgő ünnepéről
szóljak. Agusztus 20-án ünnepeljük
a Szociális Otthon a|apításának hu-
szndik eufordulój át. Nehéz gazd asá-
gi, anyagi helyzetben vagyunk, en-
nek ellenére napjaink egyik fontos
dolga, hogv erre az ünnepre készül-
j ünk. Szp onzorok, támogatók segít-
ségét szerezzük meg ahhoz, hory
méltó programot hozzunk létre a
jubileumi ünnepre. Ezúton is meg-
hívunk mindenkit - személyeket,
intézményeket egyaránt - akik kap-
csolatban állnak intézményünkkel.
Otthonunk valamennyi lakóját is
arra ösztönözzik, hogy lehetőleg
minél több hozzátartozójukat hív-
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jákmeg ez alkalom révén is gazda-
gítva a velük való kapcsolatainkat.

Az ünnepség,,hivatalos" tésze
augusztus 20-án, délután 4 órakor
kezdődik, de már reggeltől megte-
kinthető a lakóink munkráiból ké-
szített egész napos kiállítás. A mú-
sort az intézet lakói és dolgozói - a
hagyományoknak megfelelően -
közösen adjá( majd emlékogzlop-
avatás, -szentelés következik,
melynekkeretében a Külsóvati Da-
lárda is fellép. A meghívott vendé-
gek tészéte állófogadást adunk"
majd népzenei összeállítást terve-
zünk bemutatni. Az udvaron felál-
lított szabadtéri sánpadon neves
népi zenekarok és táncegyüttesek
adnak majd szórakoztató músort.
Az ünnep befejezésének jó hangu-
latát a kemenesmagasi citerazene-
kartól és népdalkcirtől várjuk.

Kedves külsővatiak! A község
lakossága húsz esztendővel ezelőtt
olyan összefogásról tett tanúbi-
zonyságot, amellyel nem akárme-
lyik település büszkélkedhet! A
Szociális Otthon létrehozásában,
felépítésében vállalt odaadó szere-
püket aligha felejheti el bárki: ezt a

példamutató cselekedetet igyek-
szünk átörökíteni az utókornak. Az
is öröm, hogy lakóinkat, a Szociális
Otthon gondozottjait 5zorsan elfo-
gadtá§ ez-zel is segítve ryors beil-
leszkedésüket. Ne feledjék, hogy la-
kóink - külsővati lakosok lettek:
életüket e községben fogják leélni.
Velük együtt vagyunk társak a he-
lyi kozösség alakításában. Ottho-
nunk immár húsz éve a község tes-
tének, szellemének része: közös cé-
lokért dolgozunk - a falu jövőjéért
és lakóinak nyugalmáért egyaránt.
Ezeket a célokat segítheti a most

Anyakönyzli
események
kiilsőoaton

(1993. január-június)

születések:
Barabás Roland, március 23án (Kül-

súoat, Vasútillmús,) Anyja Beaei
Andr ea, apja B ar abá s Rolnn d,

Vég! Bianka, június 14tt. Külsőoat,

Ibssut L. u, 3.) AnyjaTóthTerez,, apja

VéghSónilor.
Porilht ltte, jűnius 244n, (Kilsőaat,

Ri?aczi u. 5,) Anyja N agy Mngdolna,

apja Porilán lmre.

Házasságok:
|anuár 24n Legrddi hltan (Külsőrnt)

és Mászáros E ilit (Győr), június 12-

én Vass Sziloisa (Kíjlsőznt) és Hé-
ics Zsalt (Mersaút) kbtöttek hózas-

sagot.

Halálozások:
Honláth Máia (Széchenyi u. 46,), El-

hűnyt Külsőuaton, január 54n.
Csonka lózsefné, szílletett Kocsis Anna

(Kossuth l. u.20.). Elhúnyt Külsőua-

ton, január 64n,
Végh Sánilor (Smcűlis atthon). El-

húnyt Pópan, januir 234n.
Bogdán Mártonné, született Orsós Er-

re€bet (]ókai u, 9.). Elhúnyt Külsőaa-

ton; március2l-an.

Palatin Sánilor (Rfrííel M. u. 4.). El-
húnyt Külsőaaton, taírcius 23jn,

Nagy lózsef (Petőít u. 29.). Elhúnyt
Külsőaaton, április 7 -at

Bodor Mar§t (Smcűlis Otthon). El-
húnyt Külsőaaton, április 15-an.

Szalai Jánosné, született Badics Mdria
(Petőíi u.15.). Elhúnyt Pápán, június

2án.

induló lap is. Ennek jegyében hí-
vom a vatiakat - kollégáimmal
együtt - az augusztus 20-i ünnepsé-
günkre.

aSmcűlisotth":,3#:,!;ffE4,



Egy újfajta faluünnep, egy hagyományozódásra váró
kezdeményezés? Június első fertályában megélénkült a
külsóvati élet. Egy rendezvénysorozattal köszöntötték a
község lakói a beköszöntő nyarat. Minden ilyesmi a ren-
dezőYy a szervezók buzgólkod á sán, szív én, lelkesed ésén
múlik mivel és hogyan,,kínálják meg" a helyi közönsé-
get? A június 11. és13. közöttmegrendezettvati,,Nyárkö-
szöntő" lelkes szerwezője Balogh 7-sazsavolt, aki nemré-
giben vállalta el a Múvelődési Házvezetését. Vele készí-
tett riportot Fekete Andrea

F. Á.: Elsóre az esemény hátteréról, munkádról kér-
dezlek miért is vállaltad el aHázvezetését?

B. 7-s.:Felkért az Önkorm ányzatés elvállaltam. Ennyi,
ilyenegyszerú.

F. Á.; Nem gondoltad, nem féltél, hogy nehéz elkezde-
ni, újr4 egy-két év ap ály a, az itteni fiatalok életében adódó
,,p Att$ás" következtében?

B. Zs.: De, igen. Csakhogy űgy éreztem, ha elvállalom,
nem egyedül vállalom - a vati fiatalokkal együtt fogjuk
megtölteni élettel a Múvelődési Házat. Csak az ő hozzá-
járulásukkal, segítségükkel tudtam elképzelni a munká!
és bíztam is bennük. Mát az első összejövetelen láttam a
tenniakarásukat, mely mögött az a felismerés vol| hogy
,,úgy nem jó, ahogy eddig volt!"

E Á.: Mi volt az első, igaá közösségi esemény?

B. Zs.: Tavaly októberben alakult meg a Külsővati
Dalárd4 amely - az éneklés együttes örömén túl - azért is
jött létre, hogy legyen egy közösség és legyen egy hely,
ahol rendszeresen találkozhatunk és megbeszélhe§ük a
problémáinka| elképzelésünket, kulturális ambicióinkat.
Ez a kis énekló közösség aztán elhatározta, hogy együtt
megy el színházba, moziba" de idóvel arra is rájöttünk mi
magunk is szervezhetiink olyan programot, amellyel ta-
lán meg tudjuk mozdítani a falut..

F. Á.; Ha jól értem: ez volt a,,Nyárköszöntő" tervének
kiindulópon§a. De nem féltetek attól, hogy egy ilyen
,,nagyszabású"rendezvénysorozattalkezd jetek?

B. Zs.: Idővel eg"y olyan, fiatalokból álló közösség jött
létre a Művelódési Házban, amellyel mertem vállalni en-
nek - a,,Nyárköszöntő"-nek - a megvalósítását. Sok-sok
bíztatást, buzdítást no meg segítséget kaptunk Pethó
Gyulabácsitól, polgármesterünktől és a mögötte álló kép-
viselótestíilettól, ami nagyon sokat jelentet lelkileg is, a
dolgok tényleges ügyeiben is.

F. A.:Hogyan álltatok neki a program megszervezésé-
nek?

B. Zs. : A felad at nem volt könnyű . Azzalkezdtü( ho gy
összegyűjtöttük mire lenne igény a háromnapos rendez-
vény során? Aztán igyekeztiink úgy összeállítani a mú-
sort, hogy fiataloh idósebbek egyaránt megtalálják az|
ami nekikvaló. (Ezt anyomtatásban megjelenó riportot is

me gragad om, ho gy - m é gy e w szet, u tólag - m e gköszön -
jem annak a mintegy negyven embernek a segítségé| akik
azelső percektől az utolsóig oly sokat tettek azért hogy
minden rendben vagy ha nem:,,kellemesen rendetlenül",
üdáman lebonyolódjon.)

F. Á.: Végül is jól sikerült ez a három nap. Bizo-
nftottátok ha valaki valamit nagyon akar, akkor képes is
azt megvalósítani. Magam is tapasztaltam, hogy elég so-
kan ellátogattakKülsővatra e három nap során. Szerinted
minek volt ez kösztinhetó?

B. Zs.: Egy ilyen rendezvényhezpénziigyi támogatás
kell: igyekeztünk tehát ,,mecénásokat" , vagy ahogy most
mondják szponzorokat keresni. Ez nem volt kis munka,
de végül is sikerült. Emellett megjelentetttik a,,Nyárkö-
szöntó" músofizetét 3000 példányban, és arra töreked-
hinl9 hogy minél szélesebb körzetbe - a falun kívül is -
eljusson. A programot megjelentettük a megyei Napló-
ban, a szomszéd megye lapjában, a Vas Népében meg az
Úi nirekben is, és persze - akárcsak a népdalok meg a
népmesék - ,,szájrő| szájra" is terjedt az esemény híre.
Szúkebb közösségünkön kívülról is sokakat bevontunk a

falubeliek közül a szewezésbe, a lebonyolításba. A helyi
fiú§ fiatalemberek már két hónappal korábban elkezdték
a szabadtéri színpadot készíteni és kitisztítani a Műveló-
dési Ház mögötti udvart. Mindegyikünknekvan munka-
helye, elfoglaltsága: munkánk után voltunk kénytelenek
sokszor éjjelekig bentmaradni, hogy június 11-re rr..inden

rendben legyen.

F. Á.; Ilyen lelkiismeretes elókészítés ellenére is - úgy
gondolom - jócskín íárasztő volt számotokra ez a három
nap?

B, Zs,: Erre csak aá fudom mondani, hogy köszönet a

szülóknek, ahozz,áíartozóknak a türelmükért, a megérté-
sükért elviselték, hogy gyerekeik sokszor csak aludni
járnak haza... Ránk meg még az utolsó vendég távozása
után is mindig várt még jó egynéhány munka...

F. Á.; Sok mindenre felkészültetek" a megvalósítás so-
rán sok tapasztalatot szereztetek. Melyek a tanulságok,
mit csinálnátok másként?

B. Zs: Persze - mi tagadás - a szervezésben akadtak
apróbb hibák. Ezt el kell ismernünk. Az szerencsés volt,
hogy a feladatokat személyre szólóan osztottuk ki, és ígr,
mindenki - megítélésem szerint - a rábízott teendóket a

lehető legjobban végezte el. Hogy mit csinálnánk más-
ként? Talán még több szponzort keilene találni és még
változatosabbá kellene tenni a rendezvényt...

F. A.: További sikereket kívánok a munkádh oz, és

bízom abban, hogy a lelkes fiatalság nem szűnik meg a

falu életkedvét, szellemét előremozdítani. Legyen a

,,Nyárköszöntő" még sok hasonló esemény előhírnö-
ke!

Fekete Andrea
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fúlius elsó hetében külö-
nös izgalom járta át aközsé-
get: a vendégváról9 a ven-
déglátók tüsténkedése adott
így l,ttrt magáról. A székely-
földi csíks zer edár őI érkezett
me9az a gyerekcsapat, akiF-

kel lelki rokonság szö*.Oaott ákozelmrlltban. Ők
is megfordultak már itt, a vati gyerekek is ven-
dégeskedtek már nálu19 Erdélyben. Csíkszere-
da: város, Külsővat: falu, ám a vendégeknek ez
mégiscsak több, mint egy iskolai kirándulás,
nyári program -megmeítkezés a magyar világ-
bary neki§ akikRomániában élnek.

|úlius 8-án este - minthogy a község népe
megérezte a találkozás ünnepi jellegét - zsűfo-
lásig megtelt a Múvelódési Ház nagyterme. A
vendéggyerekek a helybeli fiatalokkal közösen
adtak músort. Ok hozták a magukét, és az ő
ittlétük örömére, tiszteletére adták a külsővati-
ak azL, ami meg az övék. Két músorkoszorút
fontak tehát az esten össze, egy csíkszeredai és
egy vati szálakból szövöttet.

Mi ezt már csak könyvből, irodalomból is-
merjük a székely ember humorát, góbéságait,
huncut, csavaros észjárással élő kedvét és szel-
lemét. A bemutatkozó gyerekek - az iskolai

színkör és tánckör tagjai - talán még apjuktól,
rokonaikt őI, nagyszüleiktől az eredeti,,mintá-
zatát" is ismerik ennek a világnak. Bájos, vicces
kis jeleneteket adtak elő, melyeknek a kedves-
sége, a szereplés izgaLmáből adódó zavara is
megejtő volt - lehetett érezti a terem légkörér;
a felcsattanó taps szívbőljövő lelkesedésén. A
lányok copfjai repdestel9 az atcok kipirultak,
amikor táncosénekes játékot mutattak be - jó
volt jelen lenni az életükbery ebben a formában.

Aztán a vati gyerekel9 ifjak jöttek a színpad-
ra, és ő§ a meghívottak telepedtek le a székso-
rol.öa, tudván tudták ez most nekik szől, vi-
szonzásul. Aztán a Külsővati Dalárda állt a
színre és egy szép csokorua valő, magyar népi
és régs, európai énekszámot adott elő. Csiki és
vati magyar beszédlejtés, magyar és nem ma-
gyar énekszövegváltotta a músorban egymást.
Ilyen egy tágas magyar kultúr4 mely - így mu-
tatta a rendezvény - természetszerűen Európa
része is: egy júliusi nyárestery Külsővaton.
Mindezt szépen keretezte a magyar és a székely
himnusz éneklése, amelyben az egész térem fel-
zengett, és mindenki lelkes volt, érezte,hogy ez
íw jő.

F. M.

Szájről szájra, nemzedékről
nemzedékre szállt a külsővatiak
mesélőkedvének haryománya;
ízes, nemeg"yszer vaskos ízekkel
f(tszerezett verseló, humoros ked -

vük emlékei az idősek emlékeze-
tében még itt fennmaradtak.,,Vol-
na pénzed, többre mennél. Ha
nincs pénzed szegény le ttél" - így
szólta helyi közmondás, és ezvolt
a csattanója: ,,A volna és a ha a
nincsnek a sógora". Amikor a

gyerekek játszottak, ilyen,,kiszá-
moló" is járta régen: ,,Eszede,be-

VAIAMIAMULTBOL
IUgi oati népszokások

szede, cukede. Ábel, fábel, dubele,

Ekusz bekusz, bombánékusz.
Elem, belem, bumbusz". Sok ér-

dekes csufolódó is született-egy-
más ugratására, kiviccelésére.
Egy adomához kapcsolódik pél-
dául a következó mondás: ,,Ráz-
za, mint Imre bácsi aszopókát" -
mondták, amikor valaki valamit
naryon rázott. A történet pedig a

következó: ewszet a búcsúban
Imre bácsi egy bicskára alkudott
az egytk sátornál. Közben az el-
őzőleg kiválasztott szopól,iát

(nyalókáQ becsusztatta az inge uj-
jába. Az árus azonban észrevette

a cselt és kirázatta ve|e az insuji-
ból. Rigmusolg mondókík, vicces

mondásolg mesék, balladák szü-
lettek a hosszú téli estéken, lako-
dalmakkor - az asszonyok meg
káposztaeltevéskor, sütés, vertp e-

rec készítésekor külön is összejöt-

tek, az ő szájukon -s az asszony-
száj gyakorta ,,szabadszáj"! - kü-
lön csúfolók" mondások járták.

(HoruíthCézn nyornán)
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A válto-
zás sze|e és

az,hogy űjra
önálló 4az-
dálkodóvá
válhatott fa-

lunk, sok fiatalt mozgatott meg a

sportolás terén is.

Mint köztudott, külsóvatnak
szép múl§a van a különböző
sportágakban elért eredmények
aiapján, s ezek közül mindenki a

jó kis vati focicsapat 15-20 éwel
ezelótti sikereire emlékezik leg-
szívesebben vissza, nem felejtve
persze a nói és férfi kézilabdacsa-
pataink eredményeit sem.

A mai lelkes fiatalság sajnos

nem rendelkezik még olyan eré-

nyekkel, mint,,dicső élódeiK'. De
ez csak a tudásukorr, technikáju-
kon látszik me& a lelkesedés, a
hozzáá]'lás hasonló az elődöké-
hez. Aza 10-13 év, amígnem volt
múködő labdarugó csapat a falu-
bary meglátszika felnövekvő kor-
osztályokon. Nem az a cé|om,

hogy a múltat elemezzem, hanem
az, hogy tájékoztatást adjak a je-

lenról.

F{ála az é8."k, - és persze
azokna§ akik újra létrehozták a
futballcsapatot - sokak számára
ism ét van s zór akoztató,,,mér gesí-
tő" focimeccs a vasámap délutá-
nok eltöltésére. Legyünk azon - és

itt a falu lakóira is gondolo§ -
hogy minél többen játszhassákezt
a népszerú sportot, falunkban is
biztosítva a folyamatos nrúködés-
hez a feltételeket. Ne hagyju§

hogy megszúnjön a futballcsapat
Külsóvaton, ez mindannyiunk ér-

deke.

Tudnivaló, hogy működik a fa-

luban egy testépító klub is, ők sa-
ját készítésű, valarnint pályázat
ú§án elnyert pénzből vásárolt
eszközökkel dolgoznak az iskola
tornatermében és magukat önerő-
ből tartják fenn. Van már kézilab-
dacsapata a Szociális Otthonnak,
ók is rendszeresen edzenek az is-
kola salakos pályáján.

Valamit a focicsapat indulásá-
ról, eddigi tevékenységéról, ered-
ményeiről. Minden kezdet nehéz.
Eleinte kölcsön kap ott felszerelés-
ben játszottunk, de az 1991-es és

92-es búcsúi bálokat már a sport-
kör rendezte. Az ebből származó
bevételekbóI, valamint a ,,Kül-
ső vat Községért Alapítvány"-tól
kapott támogatásból sikerult saját

szerelést vásárolni. Az Önkor-
mányzatnak nagyon sokat kö-

szönhetünk, támogatásuk nélkül
létezru sem tudnánk. közben a

je gy ző ass zony s e gíts é gév e| készí -
tett pá|yázaton 70000 Ft-ot nyer-
tün§ ami azonban csak az ö|töző
építéséhez szükséges anyagok
megvásárlásához volt elegendó.
Az építkezés - ha döcögősen is -
elindult, de aztán félbemaradt,

pedig na5l szükség lenne rá.

Eredményeinkről. A pápai
körzet III. osztályában indultunk,
amitbiztosan nyertün§ majd a II.

osztályban már tartalék csapattal
együtt szerepeltünk. Ez'már sok-

kal nehezebb volt, de - esélyesen

a dobogóközelihe|vezésre - ígv is

a tisztes 8. helyen végeztúnk a 16

induló csapat között. Mutatja ió
szereplésünket az is, hogy a Ma-
gyar Kupában csak megyei csapat
(Kamond) tudott bennünket bú-
csúztatni, számunkra hízelgő 0:2

eredménnyel.

Számomra külön öröm, hogy
csapatunk a sportszerűségi ver-
senyben első, idén második he-

lyezést ért el.

Ezúton köszönöm meg min-
den kedves szurkolóna§ sport-
szerető nézőnek a segítségét, kik
rendszeresen vagy alkalom szerú-

en, de a mérkőzések látogatásával
támogatják csapatunkat. Köszö-
net illet mindenkit, aki bármilyen
kis tettel is segíti a futballcsapat
működését.

Néhány szőt az 7993-94. éy,t

bajnokságról. Aszűkös anyagi ke-

retek arra kényszerítették a körzet
IL osztályú labdarugó csapatait,

hogy a jövőben keleti és nyugati
csoportban játsszák mérkőzései-
ket. ezért - sajnos - az ősztő| ke-
vesebb bajnoki mérkózést láthat-
nak a nézők Kárpótlásul az üres

vasámapokat igyekszünk,,buli-
mecsekkel" kitölteni. Megértésü-

ket előre is köszönjük.

Találkozzunk m inél többször a

futballpályán!!!

Horadth csaba
kepaiselő



EGyHÁztÉtrr
Híreb e.semények a kiilsőaati katolikus egyházközsség éIetéből

Április 25-én tartottuk meg a
kö zs é g h at át áb an a bűzas zentel é -
si körmenetet. E tavaszi hónap-
ban került sor templomunk érté-
kes - Riegel ryrármányu - orgoná-
jánakjavítására.

Május elején kezdódött el
templomunk belsó festése. A
munkát a festőmesterek jrlnius
27-én adták át. Az ezt követó ta-
kadtásban igen sokan segítettek
lelkesen. Anyáknapján, május el-
só vasámapján misztériumjáték
elóadásával köszöntötték a gye-
rekek arÉgsés a templom paájai-
ban üló valódi édesanyákat. Az
elsóáldoás, mint mindig, szép
ünnepe az évnek: most május 23-
án, az ünnepi mise pompás kere-
tében történt meg ez az esemény,
melyet, a szertartást követóen,
szeretetreggeli és ajándékosztás
követett. Pünkösdkox május 30-
án a na5rmise után ver§es, énekes
formában emlékeztünk meg a
község emlékmúve elótt a hósi
halottakról. Külsóvat temetójé-
ben nyupzik Várpalota erykori
plébánosa, Lengyel László. Sirkö-
vét Pünkösd másnapján szentel-

tük fel. Sok-sok várpalotai híve
jött el az eseményte, emlékezni,
imádkozni.

Június: ekkor zajlottak a már
említett festési munkálatok. A
szentmisét a zátda kápolnájában
tartottuk rendszeresery a vasáma-
pi misék részfuevói az épületen
kivül is szívve|, lélekkel vettek
részt a szertartáson.

A július elején Csíkszeredáról
érkezett erdélyi 5lerekek fogadá-
sa a katolikus egyházközségnekis
nagy öröm volt: az ittlétükre eső
vasámap on velük e5lütt im ádko-
zott, énekelt a vati hívők közössé-
ge. Az egyházközség pénzado-
m ányokkal is hozzálárul t ittl étük
megszervezéséhez.

A község hitéletének vannak
rendszeres, periodikusan üssza-
téró eseményei. A hónapok első
vasámapján a fiatalok összejöve-
telét tartjuk a plébánián. Ennek a
hitéleti, kulturális programnak a
keretében februárban Horváth
Lászlőt, a Szociális Otthon nyu-
galm azott igazgatőját hall gathat-
ták a fiatalok a falu múl§ána§
életének emlékezetes eredménye-

itismertette megvelük. Más alka-
lommal a premontrei nóvérek
rendükről, s annak alapítőjárő|,
Szent Norbertröl beszéltek. A hí-
vó katolikus fiatalok más vidé-
kekre, közösségekhez is ellátogat-
tak kirándulást szerveáünk sü-
megre/ Tapolcára és Hévízre,

Az iskolában hittant tanuló
ryerekek több tantárgyi verse-
nyen vettek részt és nyertek szép
d{akat, áprilisban Pápán, május-
ban Tapolcán.

Az e gyhazkő zs é g é| etéhez s zo -
rosan hozzátaltozik a premontrei
nővérek kis közösségének tevé-
kenysége, lelki és kulturális
missziója. A rendház tagjai min-
denjóra készen élnek és imádkoz-
nak segítik a templomi életet,
tészt vesznek rendezvényeink
megvalósításábary hittant és ze-
nét oktatnak az iskolábaru illetó-
leg német- és zongoraórákat ad-
nak.

BaliTibor plébdnos
tudósítdsa nyomln

Következő szárnunk várhatóan karácsonyra jelenik meg.
Hirdetéseket november végéig felveszünk!

Szenyvíztároló\ csiszternák szippantása,
dugulás elhárítás,
szennyvízszállítás

1rú Ftlm3).

HegedűsFerenc

Crldömöllq Pórdömölki u. 3.

Tel.: celldömölk ].49 (Volán)
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rüzeuó- És ÉpírónlJvnc ox
a környéken nálunk a legolcsóbbak!

Házlpzszállftást
10 oloos kedvezménnyel vállalunk.

Kemenesker Bt.
Celldömölk, Pápaiút 18. . Tel,: 601376-027


