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Mikorelhaglalalg
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul
ÁtOl"lt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, ig,az öleléssel,
Nem jöttszép, tüzes nappalory
De háborus éjjel.

Es megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt i§úságom,
De ót, a fényest, nagyszerút,
Mindöókrelátom.
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,,Legyünk bü szkék arr a,
hoga oati polgárok uagyunk!"

Október 2}án nagyszámú ünnepló kö-
znn*g részvételével díszpolgárrá fogadta
községünk Szabadhegyi Szabolcs .,y,rg"l-
mazott plébánost - aki már nincs sainoskö-
zöttünk -, és Horváth lászló nyupálmazott
Szociális Otthon iga.zpLőL, áki-felesege,
gyermekei és unokái körében vehelLe á[ e
m egtiszteló ki tuntetést.

A Himnusz közös eléneklése után a Da-
lárda adottszínvonalas műsor! HorváthTi-
bor verset mondott.

Dr. Horváth Balázs képviseló úr-aki olv
sáv_esen jön_ Vatra, ha hiiluk -, ünnepi btÍ_
szédet mondott:

,,79% a forradalom es szabadsásharc - a
Nép kiáltol.t, aztán csönd lett.

Arról beszélünk, hogy mit ielent nekünk
történel münk azon sok-Ók piÍlanata, amel y
ryötrelemmel megakott, arir elvvérrel á*á-
tott, amely embert roppantó, vá5, emberé-
leíet kioltó, dícsóségés; vasi dűtelen. De
nem beszélünk arróT, rr.it iéÍent a csend. A
nép kiá tott öWenhat októberÉbery de utána
jött a csend.

Mit ielenl a csend? Milven pokoliáó éle-
teket, Áilyen gyötrelmeÉet, rhilyeÁ gerin-

cettöró éveket, egzisztenciák megroppaná-
sát. Nem kell mindiga kiáltásra, aiobbánás-
ra, a szivárvártv osszelörésére emlékezni.
KeIl és szükséges a robbanás utáni csendre,
arra a csendre, amikor az ember a leg-
könnyebbben manipulálható, amikor iz
embe-r fél. Fél gondÓIkodni, mert bilincsbe
vannakvervea gondolatai,mikorfél beszél-
ni, mertbéklyóátta nyelve, mikormegl,ud-
j^,\gw kinek mit és-milyen követke-zmé-
nyekkel mondhat.

Holott a csend nem mindie ilven. lehet
vidán, lehet öómteli, sy"."k;iiá .n.stOl-
tött. A csend lehet ünnéb, amiliór a prvérek
ragyo6ó szemmel viszi Jáleineka vYkgot,
amit a Marcal partián, vaqv a l(i§roknál
elóször szedetti A'csend Téhet lru"ámap,
amikor a feleség azt sűti-íőÁ,.-it ;;;i;
szeret, lehet olyan, amikor a féri a ház körul
dolgozik,izzad, m ajd a dereMt kiegyenesít-
ve megy be, ott van a felesége és a gyereke.
A csendnek nem kell meenvomódtónak
lenni, lehet öóm tel i, hozsani áLÁ, a íeltám a-
dás öóme is lehet a csendben.

Amikor megéliük a múltunkat, mindis
robbanásszerú -kiáltással barátkozunk, á
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forradalmakkal, az elmúlással, a halállal, a
gyilko§ságokkal - amelyekre emlékszünk -,
kopiafákat, emlékmúveket helyezünk el az
ordágban, és nem emlékezün-k a csendre.
Aról mindenki el akarfelejtkezni, mertrob-
banás, kiál tás utáni csend van legiobban m e-
tűzdeive emberi gyarlósággd.alétköznap
sokkal könnyebb megbotlani, mint azon az
egy vasámapon. A nagy lendület, eryene-
sen vágia az utat, köveüetóvé tesá a célt, de
a lassú munka, a hétközrrapok szürkesége,
a csend elbizonytalaní§a azembert, puhává,
alakíthatóvá, képlékenygerincűvé teszi. S
erre is kell emlékezni.

Most a kérdés már nem úry menil feI,
hogyigpzat mondani, hanem i§azat monda-
ni, vagy elhallgatni. Ne hallgassunk el sem-
mit és akkor, amikor az S&os íorradalomra
és szabadsagharcra emlékezűnlg akkor em-
lékezzünk az aztkővető csendre is. Azért
kell erre emlékeznün§ mert az emberpó-
báló évtizedes hosszú-hosszú csend szült és
faragott embereket, szürkéket, a szürkesé-
gükben raryo gőkat, azoka|akik a csendben
bírtak olyan bátorságpl, bírtak olyan embe-
ri tartással, hosy a halk suttogó hívószavuk
eljusson minJénkihez. Ehh-ez jóvat na-
ryobb bátors.íg, komolyabb elkölcsi tartáa
kell, mint aki a barikádon lótt, vagy oda
kiállt. A csendben harcolni, kúzdeni és úgy
vezetni a népet, embert, íaluí, ezaz ember-
Furago, ez a krisztusi út.

Külsóvat egy szerencsés telepúles azért,
mert a Jóisten megadta azt,hogy két össze-
fonódó életpálvához adoLt helü, szerlezeli
keretet - am'elyék közül az eryikbeszegetelt
-, és a két életpáyat ismerte el az Onkor-
mányzat akkor, amikor díszpolgári címel
alapított.

Ne tévesszen mqg senkit az, hory ilyen-
nel foclalkoák az ohkormánvzat. söoöriék
ki aztá rosszindulatú nemtele'n gyanakvást,
hogy az Önkormányzat inkább-ultat építsen
és ned íszpolgari címet adom ányozzna.Kell
mlnden llyen meBemlek€zes, e8y unneP
Onöknek akik adjak a képviselótesttileti
döntés eredményeként e kitüntetó címet a

vati polgámak akár él, akár elhívta közü-
lünkiJ6isten, de ünnep annakis, aki kapja.
Húzzunk Külsóvat egére egy csodálatosan
sup és összetörheletlen szivárványt, amely
mindig emlékezteti majd Onöket, hogy a
csend éveiben mités hogyan kell tenni.

Két ilyen embert adÓÍt Önöknek a sze-
rrencse.

Nekem nem feladatom az, hogy méltas-
sam az érdemeiket, hiszen azt Onökjobban
tudjálg mint éry mert e5nitt éltek é§ most is
egfütt élnek. En aá hiizem, hogy ez a két
eIétút furcsa, különos találkoás, Akkor,
amikor két ilyen párhuzamosan futó, egy-
mást nem eorv esetben kiepésátő. eprvmással
,,.r., 
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haserrrgyűlOletet vagy haragot kel tő életút-
ólbeszelek.

Az egyikükpapi embervolt, akinek káp-
rázatosrrak túnő papi pányáját megtörte,
megroooantotta a második viláeháború és
az Xzt\iav ető csend. Enne eredír ényeként
kenilt ide külóvatra és itt is maradt ebben
a kis közOsségbtn. Olyan ember volt, aki
mérhetetlenüi-na5l. tuáását öómmelr, alá-
zattal adta tovább onöknek. Hiszen onök
közül nagyon sokan gyerekek voltalg ami-
kor idekénilt, Nem pipos pap vol! olyan
pap volt, aki szeretetet adot! akinél nem
köIcsön volt a szeretet adása.

A másikuk a haború előtt. akőzigazga-
tásban dolsozott, utárn a település vezetóie
lett olrran iáó§zakban, amire senki nem eá-
téksák szívesen és a csendberr, a fullasztó
csendben dolgozni, konstruálni, alakítqni
nagyon nehéz. Emberpóbáó feladat, és O -
azáz ünnepelt, aki köztünk |ehet - ezze,l a
feladaftal bírkózoft meg akkor, mikor egy-
betartotta a falut úgy, hbgy a lehetóseg ha-
tárain belül megkímélte Onöket attól, hogy
valóban áts:áznt'ion a prvúlöletes csend a fa-
lun, Amit"tett, Árt 

^Élu 
érdekében tette,

hogy mindigbüszkén, szinte önhittel is ki-
mondhassuk, hogy vatiak va5runk.

Nary dolog a hagyományteremtés és
ír.rgyon nary dolog a szülóföld szer€tete.
Tulajdonképpen a tanácsrendszeiben meg-

teremteHe az önkormányást. Az önkor-
mányzás alakította a falú életét az Önök
sorsát, holott az önkormányzás nem jogsza-
bálf. Az önkormányzat kötődés, a mepzó-
taló harangsá,, sa'-k, uhol elóször cúko-
lódzik a fiii és a lánv, az önkormányás a
Marcal oartia. *,"qv jKisárok és a Miée-híd.
Az Onk'orm'á"vÁá az a kapcsolatrendszer,
amelúen élüÁk kapcsotatrendszer a tele-
püld, a va§ föla'esai ittetO emberekközott.' Nem akarom méltatrri Óket, hiszerr ön-
magáértbazél az, hogy önök méltósággal
teli vati polgfrok.

Ma eliöúek ide azért,hog1 emléV.erze-
nek ne cák az 56-os forradaíom ünnepére,
de emlékezzenekaz azt követó csendre és
eliöttek ía]án azért is, hogy fudjálg horyan
dóntött a képviselótestüIét, ki a település
díszoolcára.

*a"á.,O* Önöknek és Önnek Polgár-
mester úr. hogv mephívtakés néhánv kóbor
mndolatámaí me"gosáhattam Öíra*.r.
t,rdom, hogynem illendódotog, de enged-
jék meg, hog} megköszonjem Onöknek glt
a iőzan és nemes döntést, amellyet e két
kiváló embert dísmols:árrá íopadták.

Legylnk büszk'ék árr", hofr vati polga-
rok vagy:nk!" - f,$ezte b ünnepi beszédét
HorváüBalázs.

Ezután a polqármester úr átadta az em-
lékplakettet és a"díszoklevelet Dr. Somor-
iaúé szabadhegvi llonának, aki az elhunvt
iríeUa"* onoÉllrp, valamint Horváíh
lászlónak

A hanpszóóMl a szőszékről iól ismert
hangszólált meg, néhány mondatógytávoli
szentbeszédból.

Elénekeltük a SzÁzatot & mindenki gra-
tulát az ünnepelteknek. Aki itt megielent
ezÉrr az estén, ólyan élményben voltrfszc,
amit leími nem lehet, de bidc, hory szí-
vükben VAT és a HAZASERETETcsupa
nagybetúvel van bevésve.
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798G87-ben háLromízben végzett lelet-
mentó ásatást kúlsővaton Ilon Gábor re-
gész, a Pápai Góf Esterházy Károly Kas-
télymúzeum igazgalőja. Az ásatások so-
rán egy késó-közepkori hulladékgödör-
bol építesi törmelék és egyéb tárryi lele-
tektól kísérve rr,ary mennyisésú kályh"-
csempe került napviágu, h több mint
kettószáz csempényi anyag vagy teljesen
ép.ésb"ry vagy törmelékes álapotban

2

A GY O ZELEM WD O S ZEI\|T J E
kenilt ahulladékgödörbe, ahol az eredeti
sá,rtapasztásokkal együtt öt évsz}vadon
át megórzött sámunkra A map nemé-
ben páratlan lelet az eddigi vizsgáatok-
ná reszletesebb elemzest és rekonstrukci-
ót tett lehetóvé. A felsánre kerírlt csempe-
aí|ya1 az eddig ismert legteljesebb káy-
hás lelet, amely mennyiégével és minó-
égével felülmúlja a kor hasonló régészeti
leletanyagait.

A csempék közott több mintás é, íig"-
rális díszítésú is volt, közülük most a
Szent Görryöt ábrávolőt mutatjukbe. A
néryzetes elóIaponlovon irló Szt. György
lándzsával sarkanl döf le. A ló farkasep-
rúszerűen feáló. A sárkány testét három-
szögletes pikkelyek fedik Mivel Külsó-
vatrnk az eddigi vizsgálások szerint nem
volt községcím ere, ezt az ábál választot-
tuk a díszpolgárokat megilleíő plakett dí-
szítésére.

Szt. György lovag és vértanú volt, Dioc-
letianus észár idejében élt 30}i5, ami-
kor kivégezték Rettenthetetlen bátorsá-
gáól volt híres, a legenda szerint megölt
egy §árkányt. A gyózelem védószen§e

btt. Ünnepe ápÁIis 23-a, amely Euópa
na5y r*zében ósrégi tavaszváó nap

"-él.rhez srrk néohagvománv kötódik4melyhez sok néphagyomány kötódik
Ejfélkor a néphit szerint megsálalnak a
fiivek és mee-
mondják,
lyik miféle be-
t.gég ellen jó.
Régenapásztor-
beállás és az elsó
állatkihajtás
napja is ez volt.

Reméljülq
hogy a úrká-
nyöló Szt.
Győrgyagtőze-
lem védószentje
külsóvatkedves
szimbólimává
válik

(A.P.)

(Aképenacsem-
pe rajza és Dimes
Attila . ,.szú-
rúszművész f,ukát-
jelúthatő.)

VATIHIREK
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Házasságok
augusztas20,
B enkő F er mc (CelWömölk)
és Bors Mónilu (KüIsőoat)
szeptmúer25.
N aneth Attib (AilnrjánMza)
és KissVitág (illsőaat)
októbq76.
Nagy Imre (Mersaút)
ésHajfu Eaa (I6lsőaat)

Halálozások:
Fűlőp Tamás (Raffel u. 27,)
elhunyt Farfus gyepűn au g. 23,
Talcács Ferenc (Zinyi u. 17,)
elhuttyt Külsőaaton szqt. 5.
B oko ili Etzs éb et (S zoc. Otth. )
elhunyt Klllsőoaton szqt. 20.
Szűcs Károly (Kossuth u. 59,)
elhunyt Celldömölk okt. 27 .

Rákó czi F eren an é Q üzt ópu szt a )
elhunyt Farkas gyepűn noo, 70,
Takács Margít @ózu u.4.)
elhunyt B udapesten dec,'12.

Kiiüsővat közég Önkormányzat a 7992.
június 12"én megalkotta a kö ztisÁaságól,
a belterület rendjéól és az állattartásól
szóló rendeletét. Ezen rendelet egyik leg-
fbntosabb rendelkezése, hogy,,Jámetét
csaka tábláva] megjelölt helyenszabad el-
helyezni".

Azon túl, hory az egyes ingatlanok tisz-
tántaításáól az ingatlan tulajdonosa, il-
letve hasznáója köteles gondoskodni,
ugyarrezen tulajdonos, illetve használó
kötelezettsége azingatlan elótti terület, il-
letve járdaszakasz takalítás4 különösen a
hóeltakadtás, asíkos járdafelhintése, por-
talanítása gyomtalanítása, átereszek tisz-
títása, kaóantartasa.

Vendéglátó helyek, tizleteh elárusító-
helyek elótti járdaszakasá a helyiség
hasznáója bérlóje köteles a nyilvántartás
ideje alatt állandoan tisztárrtartani, füg-
getlenül attól, hogy a szemét az üzlet telt é-
kenységeból s zítmazotí-e.

Kriüön hangsúll helyez az Onkor-
mányzat az ebtartásra. Eszerint kutyát
poáz nélkiiü sétáltatni vagy szabadon en-
gedni tilos. A tilalom megszegójét 10.000
Ft-ig terjedó pénzbüntetéssel lehet súlfla-
ni.

A közterület rendeltetésétól eltéó
}nsznáatához engedély szükséges, külö-
nös tekintettel elárusítóhelyek múködte-
tésére, kirakodásra váérokra, valamint
tuzeló és építóanyag lerakásra.

7992_. szeptember 1Si ülésén megalkot-
ta az Onkormányzaí a temetóól és a te-
metkezés rendjéól sáló rendeletét,
melynek fontosabb rendelkezései a kö-
vetkeák

A temetésól gondoskodó köteles a Pol-
gármesteri Hivátalban temetési szándé-
lát bejelenteni, a sírhelyet kijelöltetni és a
sírhely díját megfizetni. Csak ezek után
lehet a temetóben a temetkezést e|őkÉszí-
teni.

Sírhelyek elózetesen is lefoglalható}g
mely után szintén díjat k€ll fizetni.

A temettetó köteles a temetés után a te-
metés alkalmával okozott szennyezódést
megpzúntetni.

A temetóben vépett valamennyi mun-
kát - kivéve a sírgondoást és növénnyel
való betütetést - elózetesen be kell jelente-
ni a Polgármesteri Hivatalban.

December hónapban ismét aktuáis be-
szélni az elsó lakásokhoz jutók támogatá-
sáól, melyet 1 991.. őta ad azOnkormány-
zat valamennyi a községlen elsó lakást
vásárló vary épító külsővati fiatal |úzas-
nak A támog"atásiránti igénl december
31-ig kell a Polgármesteri Hivatalbabead-
ni.

Onko tm ány zati re n de l etal kotá s
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vllágon egyeoülallo,
ho5y ery avar temetóben biánci eiÍénl talál-
lanaK-

szalaiTamás
mestqszakács

munkatársa találh. n vikgon egyedüláll4

l(étsz*:nzÁciós leletet is a tudományos köz-
véleménv elé tártak egv nemtÉqen R'ómában
befeiezóáott récészeti sám oóziu"m on. cirkuszi
ieleíeteket ábázol ecv kültjnlesesen gazdagon
híszítettbiáncikors6,amelyet"entYIl.szÁádi
avar síóan találtak Birdakalaszöffi. A 30 centi-
méter maps öntöttbronz korsó korát a tudósok
nem tudiákoontosan meprállapítani: V. ésa VII.
szlzad liaÁui idószakb8l való. A leletet Vida
fivadar, az MTA Régészeti Intézetének fiatal

fl f B'jíT,|ffi.l,í,ffJ*k'Jo.o,31,#Ff ft
dkp vöröshasvma 2 dkc öirosoaorika. 1 db
zofápaprikaYdb iaradi&bm, tb dt<g átr, só,
10 dkgTüstölt szalonn4 5 dkg zsemlémorzs4
2 dl tejföl, 2 evókanál liszt

A kellóen megtisztított halat bevagdossu§
hogv rendesen átiüliön a sütésnél, FeIdarabol-
iuÜ' besózzulq zseínIemorzsába megforppt-
iuk., maid kevés foró zsírban vagyólaiban
aranysáipára sütiük Azonban elótte kifózzük
a csuszatésztát, maid leszűriük Késátünkegy
qombaoaorikást kóvetkezókéooen. A finomá
Vasott 3álon n át zsíúára pidti^Ü m aid hozá-
adiuk a finomra vágcítt haigyniát, zöldpaprikát
kockán vágva és az eqészet üvege§í€ dinsztel-
iük Pirospáprikávat Hreqsáriu']( hozáadiuk
á kockára vágott paradióomót, a kockára vá-
gott gombát3 §si;r:rez:znksóvát, borssal, pici
delikáttal és 1G15 perc fózés után teiföltis}ra-
baássalsúd§ük -

A kifózott csuszatésztát összekeverjük a
sombaoaorikással. Tálalásnál alulra rakiuk az
8sszrtévért tesztát, teteiér€ rahuk a frisjen ki-
sü lt pontyszeleteket, m áid egy évőka nál tejföl-
lel léöntiük finomra vásott oetr€zselvemmel
messáíiuk egv szelet o"aradicsommaíés pap-
rikíval, Íatámlít egyszilet szalonnával dlszlt-
lul(.

VATIHÍRBK

ianá
A tanácskoárcn neves magyar, olasa né-
. ianán, onrsz tudósok vitatTák mes az iá-met, iapán, orosz tudósok vitatiá'k megaziá-

nisztiká. a Biánc-kutatás és a sáveppekutatásnisáik' a Biánc:kutatás és a sztyeppekutatás
érintkeási pon§ait.

A mesterszakács tjánlata az ünnepekre
Dorozsmai

Molnárponty
4 ífue

Úievikorhely leves
4íőte

Hozzávalők
0,8 kg savanyrikáposzt4 0,03 só, 0,8 zsír,0,2
liszt,T,6 vöóshaÁyma, O(D paprika, O3 kol-
l:Ésa o,1o ftistolÜszalonna, D,lb tqrot, qmz
bors

A savanvú káoosztát hidecvíáen iól kiáz-
tatiuk Ezután csohtlében feltdszük fOÍri, de ha
vail füstölt hrlslé. az még iobb hozzá. Zsíron
kevés finom aoróravágoft haevmát félismes-
o idti uk m ai d biroeoa o"ri kávátl kevervE íi zl8s
§zednt á:setíeg kev& fÍnom, apóra vágoti fok-
hagymát is ailhafunk hozzá)'a forrásEan lévó
ká8ásztalevesbe tesszük

' M"rsózzuk kevés töröttborssal fűszerez-
zuk és"a kaoáztatmaidnem ouhára íőzztlk
Ha fustolt lirlslével k&zítiok csak gvenqén
sózzuk nehogv tr1l sós leeÚen a leves.)íól m"es-
mosott'kobas? főzzünk&b esés rüÁ. Zlr;#-
leszínü rántást késdtünh kev6 pirospaprikát
adunk hozá és berántiuk A fóti kol6ás:á ka-
rikáa vásiuk kevés fóró zsíóan. nvílt láne
ieffiserDenvőbengvorsanmesf orgaívakissé
meg?idduk'és fry ÉverjukbeÍe táÉlás elótt a
levesbe.

A tálaláskor minden leves teteiére epy ke-
vés teifölt teszünk Ha ftistölt hús3al táráliuk
akkoía hrlst csak tálalásnál adiuk hozá abró
kockára váqva íkb. fél cm nawísáe).

t]i evelíó njoián nacvonHtűn'ő étel amás-
n"p* porn o..a', igy viáám an lehet kezdeni az
új évet.

Külsővati régész
sikere

A MagyarNemzet
1993. okt 29-i cikke nyomán



Mire e sorok
azolvasókezébe

nilnek már a
karácsonlák
ezüstcsengói
csilingelnek.
Nekíint peda-

gógusoknak és a diákoknak azonban
négy hónapja szól a csengó. Igery az isko-
lacsengó, áme|y az idén is szeptember el-
sején hívta a kúlsóvati, merseváti és ador-
jánhazi diákokat a külsóvati iskolapadok-
ba.

Elkezdódött egy új tanév. Úgt, ahogy
korábban is szokott; Itlányzó tan-
könyvekkel, könnyes szemú kiselsósök-
kel es sok-sok reménnyel, várakozással.
A nyári szúnetben befejezódött az iskola
UU1"6 1ul*p.ása, a tornaterem új padlÓ-
burkolatot, két tanterem lambériaburko-
latot és új tablákat kapott.

Eves munkatervünket a hag;rományőr-
zÁs, a ko r ábbi évek si keres rcndezvényei-
nek folytatiása szerepel. NéMny új kezde-
ményezéshez pedig (Külsóvati MINI VB,
,,Olvasd el, keresd fel!" - nyári irodalmi
o<pedíció) pályázaíok útjan póbálunk
anyagi támogatást szerezni.

Tovább ápoljuk jó kapcsolatainkat a
Szociális Otthonna} részt vettünkaz Ore-
gek Napjrárr és a 100 éves néni felköszön-
tésén is.

Közben persze az iskolai élet sem ált
meg. Megalakult az osztályfónöki mun-
kaközöség javaslataik alapján űj Házi-
rendet alkottun§ majd megtartottuk az
SZM-választassal egybekötött elsó szülói
értekezlelet.

Októbeóen ind,ultak szakköreink. Im-
már hagyományosan a természetjáókat
Kubriczy Dóra |ányítja az alsó tagozato-
nk Jáísznh^.^t Pongrácz Mihályné as
Szalainé Pongrácz Andrea vezeti. Ujkez-

deményezés a szá,rnítast echnika okiatása-
rra\ bevezetése, Balhasi Istúán szérveze-
tében. Tervezziik a géppark bóvítését, al-
kalmazkodva a kor követelményeihez.

E hórrapban,,Gyermeksziget" alakult,
Gyóók Violetta kezdeményezésére. Az
önkéntes alapQ n szrru eződő gyermekkö-
zösség saját ,,alkotmánnyal" és sikeres
programokkal hívja fel a firyelmet magá-
ra.

Október 22-én harmadik alkalommal
került megrendeásre Dalostalálkozónlg
amely bizonyította - ha a meghívott kör-
nyező iskolálü.rn nem is -, Külsóvaton él
a dal, a zene szerelele.

November elején az érdeklódóket Cell-
dömölkre, a Sziget-kékcímú zenés mese-
játék elóadasára vittük el.

18-án pedig egésznapos rendezvénnyel
emlékeztünk meg iskólánk névadójáól,
bevonva ebbe a szülóket, a falu lakóit is.

Ebben a hónapban kezdódtek meg a
szokásos Mzi sportbajnokságok (asztali-
tenisz, sak§ kosárlabd+ stb.) is. Itt említe-
ném meg, hogy iskolánk pályázaton
30.000 forintot nyert sportrúházat vásár-
|isára.
A napközis te-

rem helyén klub-
helyiséget alakí-
tottunk ki, itt régi
formájában múkö-
dik újra az iskolai
könyvtáa Kiss Já-
nosné vezetésével.

Az előző év la-
pasztalatait fel-
hasznáilva a téli
idószakban ismét
külön foglalko-
zunktechnikaórán
a lányokkal és a fi-
úkkal. A háztartási

ismeretek oktatásának tárgyi feltételeit a
gyakorlókert múveléséből befoll jövede-
lemmel póbáljuk megteremteni.

A december az ünnepek jegyében telik.
A Mikulás-várás a,,téstvérosztályol{' ko,
zö tt zaj|ík k arácso nyra pedi g az alsótago-
zatosok készülnek kis músorral. Egy pá-
tyánatsegíl*gévelszeretnénkellátói;alni
a Fóvárosi Nagycirkuszba.

E hórnpban már elkezdtüka felkészü-
lést a januári tanulmányi versenyekre és a
tavalyihoz hasonló falu KI MlT TUD-ra
is.

Mindezek mellett mi, pedagógusok
rendszeresen eljárunk a pápai, veszprémi
tájékoztatókr4 munkaközösségi foglal-
kozásokr:a. Két kolléga fóiskolai tanul-
mányokat folytat, négyen továbbkepzés-
re iárnak Közben ismerkedünk azűjKőz,
olitatasi Törvénnyel, sze^t ezzük az iska,
laszéket.

Tanítunk, tanulunlg tervezünk, szerve-
zünk. Dolgozunl hisz tudjul abirzlatő
|övóhöz kimúvelt emberfók kellenek Te-
Mt az iskola a jövó. Ezerlszőlt szeptem-
berben és szól minden évben újra Kúls&
vaton is az iskolacsengó.

BalhősiIstuőnné

Raffel Mihály - a der,ék földesúr -, halála elótt a kózségnek
ajándékozta kú riráját azzá al<vánsággal, hogy a taníttatást szol-
galja minden idóben. Akkoraz elöljáóka premontrei nói rend-
nek adták bérlce az épi|etet, akik tanítói, ápolói munkál végez-
teka faluban. Sokhátrányos helyzetú gyerek éscigiánycsáád le-
hetet t hálás ál dasos fáradozásaiknak. A hábo rú után a rendet fel-
oszlatták.

Harminc éwel ezelőtt, 1963. október &án vehette birtokba az
épületet az iskola, amire Sokoray Jőzsef nyugalmazott iskolai-
gazgatő úr hívta fel figyelmünket. Amint kedves levelében írja:
,,ma a legrragyobbíd'adataazískoiának- a Zdnyi Miklos AIt. Is-
kolárrak is - az oktatiás és a nevelés! A nevelésben a helyes keresz-
tény ért ékrend helyreá l ítása (de nem a láíszat kedvéért! ).

Az évfordulónkra emlékezzün! illesse köszönet mindazokat,
akik segítcttók" támogattákszellemi és fizikai munkájukat e har-
mincesztendós iskolát,"

4

NEKRO Kegyeleti és
Szolgáltató Kft.

Celldömölk, Kossuth u. 13. Telefon: 57

Koporsó k, szemfede lek, h alottszáll ítás,
exhumálás, hamvasáás, ügyintézés, anyakönyvezte-

' tés, íizetéskedvezmény, koszorúkötészet.

sírásás, ravatalozás, eltemetés,

cÉt_uHrc:
OLCSÓBBAN, SZE BBEN KEGYELETTEL!

egész évben a-!aőrái.g, ,

ünnepnapokonis!,' ,

VATIHIREK



Tájékoztatás
A küszöbön tC"O ranÁ9SONYRA kellemes ünnepeket,

azt követóen pedigboldogÚj Evetkívánoka falum lakóinak.
Oómmel közlöm, hogy 1993. december 14én kilencven-

nél többen csatlakoztak a falunkban megvalosítandő gáz-
prograryhoz. Kilencvennél többen fi zették6e a megvalósitás-
|r9.z 

sztikségry Ötvelezeq,,forintot. Ki saját eóbői Ú p"dtg
kölcsön igénybevételével.i'

Képviselótestületünk az utolsó ülésen elhatározta, hog}
11n:11yj _b_.r 

a l akossá$ól kel l ó tám oga tást k p,.,.,k, ." "g"?lósí§ uk Krilsóvaton a gázprogramot. December r +én . Éiló
lilogatis megérkezett. Ez kevés ugyan a teljes megvalósí-
tÁshoz, de az önkorm ányzatunk vál lálta azt, Éogy a illány ző
rész.t pgtolja T ez a válla|ás nagy terhet ó az önkórmányzat-
ra. A képvisel&testület azértÉatározstíígy, mert tudjá azt,
ha most nem valósítjukm egeztaprogranőt, akkorebúenaz
&sázadbanarra nem lesz lehetőiégünk.

A szén és a tuzifa beszerzése egyre nehezebbé válik és az
áruk is napól napra emelkedik. JÓienleg a gázza,lvaló fútés
a leggazdasagosabb. Kedvezó lenne, ha Külsóvat minden
lakójához vezetéken menne a fútőanyag. Fóleg az idősebb
korúak verrnék ennek a lehetóségnek nagy nasznat.

Akik decembe r 74-igbehzették az ötvéne zer foÁnthozzá-
járulást, aznka következó év elsó negyedében visszakapják
a tizenöt százalékát.Ichetóség,ra., a*á, hogy 1994. február
28-ig mégbárki befizethesse az öfuenezer Ft-Ót és jogosulttá
válik a gáz bekötésérc . A 75 % visszatédtésére azonb-an nem
számíthat.

Én arra bíztatom falunk minden lakóját, hogy ezt a lehe-
tőségetne hagyja ki, mert késóbb sokka] kOltsé§Ósebbé válik
a gázlakásba történó bevezetése.

Aki ezután h aározza,el, hogy csatlakozik a gázpragnm-
hoz, az keresse fel a Polgárméieri Hivatalt. tvti siere-tnénk
minden vatinak a segítségére lenni.

ffi!í,#:l:
rnErrsÍrns

nnrrnsírns
BnnrnsÍrns

Ertesítiüka T. lakosságot, hogy megkezdtük küIöníéle
_. , epitóanyagok torgalmaását kedvezményes áton.
Elózetes egyezletés esetén nagyobb tétel mesi€ndelésekor

ingyenes házlíozsz.á]lítás! "
kínálatunkból:

Hutlámpala 160üas ÁR, (*Ár.Rt seo.-
Mindeníéle Eterni t ierméÉ

Nikecell termékelc
Nikecell lemez446OFt/m}től (2-}4-5 cm vtg.)

Dryvit hőszigeteló reridrr.r
Mészhidrát 77OFt/q

rERWzÉs - KNTnELEZÉí _ szAKTANÁcsADÁs !
. ÉIrDEKLóDTöN!

sZAM.oLJoN Es CsAKAzurÁn pÖrursÖrul
SZ IV ESEN AIJ. UNK R END ELKEZÉ S ÉRE !

HoRVATH ijs TÁRSAI
Építőipari Szolgáltató é- K;.;;k;elmi Kft.

Nemesszalók Fó u.25.
Karácsong fa ugy anitt'min den m érc tb m !

Nagy t ét e lben en ge ilm ény !

VATIHIREK

Vállalkozőkfigyetem!

Pápa városának támogatásával, a Veszprém Megyei
Vrállalkozási Központ ez év szeptemberébén, kis- eJkti-
zépméretú vállalkozások támogatását felvállaló irodát
nyitottPápán aDeákFerenc utci11. szám alatt. Aziroda
kiemelt célja egy olyan információs-szaktanácsadó köz-
p ont ki al akítása, amely növelheti a környék vállalkozása-
inak sikerességét. (pl. általános szaktanácsadás, szaktan-
folyamolg elóadások szervezése, mikrohitel nyújtás kez-
dő vállalkozóknak). Általános szaktanácsadás 

-minden

hétfón 7,3}-1il'3}-ig.

9 4-b en korszerú te lefon
községünkben

Sokunkat érdeklő kérdéssel fordultam a PÁPnTEL rt.-
he". egyelóre a jelenlegi kurblis telefon segítségével, -
mikor lesz korszerű telefon külsővaton, mikor siólalhat
meg a sokak által már meg is vásárolt új Panasonic készü-
lék? Rónaszéky Pál úr válaszolt.

- 1994, december 31-ig biztosan, mert ez a mi határi-
dőnk, amihez tartani kellmagunka| de arendelkezésünk-
re álló pénzeszközöktől ftiggóen várhatóan ennél hama-
rább végezni fogunk. Már elkészü|t 17 db kihelyezett
központ, - amely 24községet is kiszolgálhat, - idó csat-
lakozik az optikai üvegkábel, amely a pápai központtal
köti össze. A lcíbelfektetéshez melegebb idő keli, ezt a
munkát májusban kezdjük el, de ezzel párhuzamosan
keszí§ü k el a községi hálózatot is. Az év kö,zepétől kezd ő-
dik az előfizetőkbekapcsolása űgy,hogy a jelenlegi eIőfi-
zetők egy órára se maradjanak működó állomás nélktil.
Tehát a jövó év második felében mindenki telefonhoz jut,
Ie gkés őbb az év v é géig. Jel en le g a p áp ai e|őíizetők b ekap -
csolása folyik, ezz,ela munkával is a jövő év végénfogunk
v é gezni - válaszol ta a kivitelezés t v é gző Páp atel rt, igaz-
gatója' 

AczéI pétet

Noaember elejétől Hőbe Katalin új aegyeskereskedésé-
uel gazdagodtunk



HÉrxözNApIAI NK ütrttvEpEl NK

Pillanatkepek az ldősek Otthona életéből

A Vati Hírek első, auguszfusi számában az
intézmény 20. évfordulójára történó késztilódés-
ról szóltam. Az ünnep hangulata, az iránta meg-
nyilvánuló érdeklódés mé g a mi képzeletünket is
fölülmúlta. Megragadva az alkalmat ezúton is
szeretném megköszönni elsősorban a vatiaknalg
de természetesen a többi vendégünknekis, hogy
jelenléhikkel megtiszteltek bennünket! Jó volt
együtt ünnepelni!

Most röüden ismertetni szeretném azokat az
eseményeket, amelyek a z azőta eltelt időszakban
meghalározóak voltak lakóink és dolgozóink
számára.

Az ünnepi fáradalmak levezetéseként dolgo-
zóink egy csoportja szeptember 3-án pécsi kirán-
duláson vett részt.

Pár nappal késóbb, szeptember &án terített
asztalok mellett, Pethó Gyula polgármester és
Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző jelenlétében kö-
szöntöttük Kovács Gáborné lakónkat 100. szüle-
tésnapja alkalmából. A magas kort megért, és jó
egészségnek örvendő Mária nénit Göncz Arpád,
a Magyar Köztársaság Elnöke levélben köszön-
tötte. Az eseményról a Napló is tudósított.

Rendkívül jó hangulatú kirándulást sikerült
szerveznünk lakóink sámára, szeptember 7L-
én. A programban a székesfehéruái Bory vár
megtekintése szerepelt majd séta a történelmi
városbary fagylaltozással és szabad programmal
egybeköfue. A délutáni visszaindulást követóen
a Somló hegy lábánál szabadtéri uzsonna, majd
tájjelle gu borkóstolás zárta a napot. Lakóink szál-
lításáról a nemesszalóki és a kemenesszenhár-
toni Mg. Szövetkezet gondoskodott.

Október l-én dogozóink verses, zenés múso.
rával emlékezhink meg az Idősek Világnapjáról.
Ezze| azonban nem ért véget az ünneplés, sőt e

gondolat jegyében született ötletünk az október
t1-1()-ig tartó,,Idósek Hete" rend ezvénysorozat-
ra. Röüd ízelítő a folyamatosan pergó rendené-
nyek köréból:,,Szerencsekerék" vetélkedő, kül-
sóvati óvódások músora, a külsővati Dalárda
műsora, vidám jelenetek a dolgozók elóadásá-
ban, abobai általános iskola músora, abonyoszlói
,,Rábaköz" néptánc együftes músora, a kemenes-
magasi népdalkör és a citera zenekar músora. A
rendezvénysorozatról a Napló c. megyei lapban
olvasói levélként fudósított Treiber Margit la-
kónk

Úgy gongolom, minden tészhtevőszámiára fe-
lejthetetlen élménl jelentett az október22-i - im-
már hagyományos - dalostalálkozó. Az esemény-
re nagy lelkesedéssel készült az intézményünket
is képviselő, lakókból és dolgozókból álló vegyes-
kar. Talán szerénytelenség nélkül jelenthetem ki:
fellépésünk osztatlan sikert aratott.

6

Az oíthon ilolgozói a p écsi kiránduláson.

Az Iilősek Otthona lakói a székcsfehénlái országalmánál.

Az Iűsek Otthona lakói a székesfehénlái országalmánál.

VATIHÍREK



Az október 2}i nemzeti ünnepünket intézmé-
nyünkben is külön megünnepeltiik. Az ünnepi
köszöntó szavak elhangása után lakóink irodal-
mi színpadának rnúsorát láthattuk.

A halottak napi és mindenszenteki megemlé-
kezés méltó módon történt. Az otthon lakói a
társalgókban, közösségi helyisé gben gyertyagyúj-
tással, közös imával tisztelegtek halottaik emléké-
nelg halottak napján. Mindenszentek ünnepén az
ebédlóben katolikus szentmisét tartott Bali Tibor
plébános úr.

November Lán az otüon lakói egy csoportja
körteszedésen vett tészt a bánhalmai gyu-
mölcsösben.

Intézm ényünk kezd emé ny ezésér e, f elhívására
jött létre az az e gy napos sporhend enl ény, amely-
nek november Gán a dákai intézmény adott ott-
hont. A résztvevó intézmények (Lesencetomaj,
Csopalg Dák4 Devecse1 Szőc, Külsővat) dolgozóiból

úttal az intézmény dolgozóiból megalakult nép-
tánc csoport kezdó lépéseiról számolhatok be, A
próbákat vasárnap délu tánonként Fekete Andrea
irányításával az intézetben tartjuk.

Napjaink a karácsonyra való készülód és jegy é-
ben telnek, Az otthon lakói és dolgozői a hagyo-
mányoknak megfelelően közösen készülnek a
legszebb ünnep megünneplésére.

Ezúton kívánok én is minden kedves olva-
sónknak

kell eme s kará cs ony i ünn ep eke t,
és b éMs, bolilog új eaet !

Szalai |ózsef
igazgató

Az otthon dolgozói a siklósi aárban.

alakult csapatok teljes erőbedobással küzdöttek az egyes
sportágak bajnoki címéért. Mi külsóvatia!..
igaán jő eredményeket mondhatunk magun-
kénak női kézilabdában, női labdarúgásban,
vegyes kézilabdában elsők lettiink! Az ese-
ményről olvasói levélként tudósítást adtam a
Napló c. meg,yei lapnak.

November 19-én a celldömölki múvelődési
ház szerllezésében steinbeck E gerek és embe-
rek c. darabját látták lakóink. A sánházi esten
16 fő vett részt. Nag"yon kedves színfol§a volt
intézményünk életének az óvodásokkal közö-
sen tartott Mikulás ünnepség. Az óvodások
nagy fig"yelemmel hallgatták a dolgozóinkból
alakult bábjátsző csoport elóadását, melynek
címe: Találkozás Télapóval. A jelenetet Ai-
zenpreisz Dezső nevú lakónk írta, a bábokat
az otthon lakói készítették. Az óvodások mú-
sora után megérkezett a Mikulás, aki termé-
szetesen mindenkit a megfeleló módon meg-
ajándékozott.

Munkatársaim újabb és újabb ötletekkel
állnak elő mindennapjaink színesebbé tétele
és a közösségi szellem javítása érdekében. Ez-

Mainéni700 éaes

Piknik a Somló-hegy lábánál.

VATIHÍREK



Egyh ázi életünk

oan szentmlse oemuÉtasaval ert vegen. Nem
tudtuk még, hogy itt találkoáattunl utoliára
Hieó Istvín aty-ával, aki kitünó nrlelvtudásá-
v_al és müvelstégével segítette utuhkat. salnm
o már nincs köztünk A kepvhelvcsodás kisu-o már nincs köaunk A kecvhelvcsodás kisu-
gl rzó ere j e a z i}ss zetarlozáiélmdnyét n yú j totta
áhívo zaitndokoknak

Au grrsztus &14,ig lurdesi zarándoklaton
v. 9!tg{ ry96tekintve-Padovat és.Avignont. A
41 hívőtkét Pap és es/ pr€montrei nóv-érkísér-
te a sok lelki és szcllemi élménvt nuiiló kirán-te a sok le|kí é§ szellőnii élményt nyrljtó kirán-te a sok lelki és szellemi élménvt nvriitó kián_
dulásra. A zarándokrlt a kulóvaíi támplom-

szönte a hívek ádozatm adománvait és mun-
káit a plébániatem olomban vé s3zeít íelűiítárért
és mdvészien széÖ festeséértk alda"át 

"dt.külsóvat plébánoóára é§ híveir€!
t*t

Szeptember 26,án Búcsúszentlászlóra vit-
tem 41 hivemet zarándok-kirándulásra. Sokan
iárultak ott a bűnbánat-szentséséhez és a oüs-
iröki ünnepi-nagym isén a szí. ildozáshoi Ez-
zel feiezték ki ens€szteló szívük szeretetét lé-
zus iránt és leóüták tiszteleüket a magvaók
Naevasszonvánál. I(önnves meahatódBítsáe-
pplterve koábeniárást Isti:nnéL iElkü k csah8-
iuk, haánk és a Úilágbékéiéért...- Október 2}án némcsak a falunak volt ki-

**+

19%. év eddigi dús prog-ramia utáo én is
örömmel íomdtam el. ew kííIföIdi mzdaccsa-
lád meghíűsát, h"á -náuk tOltsEm 3 fietes
szabadságomat, odákint. egv egész más világ
tárult sze"meim elé. Igeá s6t Íelki, szellemí
művészi élménvekkel cazdagon tértem haza.
Kedves munkaíarsaim"nak éí híveimnek íqy,
washinstonból küldhettem üdvözletet.

AzÍlEgyháaavet, mely az adventi szent
idóvel koszöntótt ránk már ítthon kezdhettem
me6 - A kedvesnővérekkel eryütt neki is lát-

tam a karácsonyi pásáoriátékok és a faluiáó
betlehem ezés bétahításáhóz.

lvíunkaterületem m egpagyobbodott az ed _Munxateruletem m esnaqvobbodott: azed_
digi három _fiüa.lnno3_ a_?qs§ok úr megbízottdl8
meíe 4 közsép lelki ellátáMvá.

'karacsoIÍvtUszöbén, a lelkicvakorlatok al-
mával. svónásban mestisztu"li lélekkel vár-

a rüsDa
tásává.

kalm ával, gyónásban megtisztu-l-t lélekkel vár-
jukJézusu íkszüleLése naFját. Ezrlton kívánok
Örómtelies szent karácsoir}t és áldá§G, békés,
lelki sikérekben sazÁas, Űi esztendót! - Min-
denkinekszeretet"tet: "

BaliTíbor
lúlúaatíplébános

rQtfanís
fotrácsonyi űrunepefut

es 6ofíog tj éaet (íuáno(
a KJ{sőuatiofoaL

Koaócs EtelkalelWsznő
3"""""""""""ó6ttá.t*é§t*"""r""""""""*E

Határozatot hozott az Önkor-
mányzat, hogy a katolikus és
evangélikus egyházakat ?fr&lz}l
ezer forinttal támoga§a.

ban szentmise bemutatásával ért véqett.-Nem

Hosszrl hónapok lelki előkészíilete után,
elérkezett a bérmálás naoia! - Szeotember 19-
én de. 10órakor ünneoél'y'esen koridultak mec
haraneiaink Meeérközeít falunkba Dr. Tóthl
lászlös.oüspökátrn es dr. körmendv lózsef
prépmt-RanÖnok Úr, - külsóvat szuldtte -,
hogy megbérmáliaa72 fiatal katolikus hívón-
k€t.

A bérmálkozók kipitutt aréra kiült életük
nasv napiának örömé és mepiratott izpalom-
m aTvá rtáí< a Pü so ök a t vát, Aá"a f őoászt8rt. aki
azE gyház im áiái,al h ívia le ráiu k aS zen il eíket,
hogy óket megerósítse a bátoi hitvallásra, éle-
tük minden köriilménvében az Ecvház hű tac_
iaként! - Az ünnepséÉ fényét erfiélte a hívék
lelkes éneke és a Daláída fiatal tapiainak sze-
replése többszólam 11 ének-betétekfr i..

A bérmálási szertartás után a díszebéclen,
közvetlenebb kapcsolatba került a Fóoásáor
az ervházköz*d híveivel. Tóth oüso8k atva
néps?'erű kedve&éee és hozáiuk'intdzett leíki
búidítá§a, Körm endy prépost iir mindenkit is-
meó atvai §zer€tete Dedip. baráti. melep han-
sulatot Íer€m tett köúnküén. büsikék vőltunk
írra, hoqv az idén Ó is bérmálta gvermekein-
ket,' aki "Úalam ikor m aga is, kis'Íákolásként,
uryanígy bérmálkozott-a külsóvati plébánia-
templomban. - Püspök atya külön is megkö-

Vati foci 1ggg. ősziidény "'u"Hil""',tíJ"o% ;#tT.firáF..f:*:::"i':niazÖl-- szívügye a képvi_ Szeretnénkmégafocipályatalajátfelja.

A II. o.,,Nywgat,ElNóTTbqi,,oksá8ószlué,lyé,Ekt:égeredmé- tr'ÍlTiTT::,Í: Íffi#;"r*:Xffi'_X"§ii:,§!va''^t
ftye' 1. Nagyacsád n_14 11 f:!tl.'is me.gha- _ A,z őszi idény mindenféle eredménl

2lvíarcaltó ?2_79 'ő tározott személyek hozott, szomorú döntetlent, szégyelhetó
3 Keszói sE 16_13 9 látjak el. Ezfu, vereséget, de öromteli gyózelmeket is. A
4.Nyáád v+_27 8 idónkent eg1-ew MagyarKupábankétryózelemmeljutot-
S.Mezólak 17J4 8 kepviselőt jobban tun,ktovább-aNAGYTElellen-atava-
6. Mihályháza n-19 8 terhelnek a mun- szi fordulóba.7._KÜlsóvat 17-1! 9 l<ár deafáradoÁ- Sajnossoksérülésissújtottaacsapatot,&KemenesszentPéter 1L1? 

3 *'lt eredménye deÚ|aaz,,őregeknek'ágítségúniresi-9.Kemeneshóryész 10-2|,

Allo.,,Nyagat,TARTAlÉKbaj,,okagosztuéoyé***gna^)_ ÍniT;jr:i;,j:: il'io_"*"o'"t 
minden közremúködó-

,ryc - sen vesszükasegít- A sikeresebb tavaszi fotlatásbanbízva- l.Nyárád 41_73 14 éget, amit meg is kívánokminden kedves olvasonak fut-
2 Kszentpéter 2lL-7 74 kapunk a szurko- ballistárrah fociszeretóbarátainknak
_3:},íih1l),!á?a 2S-a 11 bktól, ez törtent Szeretetteljes, békés karacsonf ünne-4.KeszóiSe 7JJ3 11 akkor is, amikor peketésboláogúj évet.
! §nap$;z za-zl, a .$,-La"á^flyá-6.Meálak 1L2]L 7 Áímegtrl,saiÉta-
7. Nagyacsád 7--2rl a roztukEl.Jóötlete§ Honláth Csaba
& Külsóvat 70-2Á ? akpzelesek fogal_ képaiselő
9. Marcaltó g_Y 

' 
i}áá,"t meg és
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: UáTl HíREK ,*,#:i;;j#,i:#?,?:,r,ffr,o,u, í[t !
: ' Ál.^t l ". A tapot KüIsőaat Ónkormályzatinak ŰegPízósábóI a &: ;
i ,,Külsőut Községért Alapíttúny" jelenteti meg a ,,Reguly Antal Alapítuány" támogatáúual, ,t*T i3 KészültaPápaiNyomilaWTüzemébeng3.43gításluszámalatt. \ -:
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