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A DaIár da tJnterwartban
szerepelt

Harkayné, S omkítthy J óua

A GESZTENYEFA

Az é|et vihzr a el sodort messzire,
Sok gyermeki emlék kö,dbe homályosult;
Egy gesztenyefára mégis eml ékezem,
Melynek zöld-dús lombja kerttink fölé borult.

Békés vasárnapok - csendes déluánok,
Mennyi sok szép órát töltöttünk árnyában!
Védve a nyári nap tűzó sugarától,
Vadgalamb furbékolt ágai zugában.

Halkszavú anyánk hímezni szeretett,
Apnnk, szokás szerint újságot olvasott,
l-ompos kis kutyánk meg az,,lzsonnátváría,
Hogy ettól is, attól is kapjon egy falatot.

Boldogságunk különös kegyura a sors:
Megragad hirtelen egy emberéletet
S tépi, cibálja, majd sodorja me§sze,
Mint ószi szélv ész a száraz fal evelet.

Vagy emberek intézika világ folyását?
S a hatalmasok talán félistenek,
Hogy kénnyel-kedwel, egy-két tollvonással,
Népek élete felett rendelkezzenek?

Ki kiildte a kereplő gólyapárok folé
Az acélmadar ak vészes kótel ékei t ?
S mi jogon ítztékaz ágyúlq a tankok
Százezr ek fut6 hon ta l anj ai t ?

Viharok elmúlnak, a nap megint fénylik -
Uj földben sok gyökér ismét kivirágzott;
De talán álmodnak arról azősájről,
Hol magjuk elóször aírázntt.

Sok év elmúltával ismét visszatértem,
Keresve a boldog-szép gyermeki álmot,
Könnyfátylon keresztül szemlé!íem a házat,
Kopott kófalakat, rideg valóságot.

C,sak a gesztenyefa állt ott úgy, mint régen,
Nincsen még egy olyan, akármerre járok,
Szinte hívogatott susogó lombjával,
De köztünk kerítés, elótte mély árok.

Van egy fának lelke? Tud-e emlékezni?
Gyerekes álmokba illó képzeletek;
Mégis, ahogy a sál fuvallta ágait,
Mintha súgta volna: Te vagy! Megismerlek!

Jó, hogy az emberszív mélyen el van rejtve,
Sjó, hogy a kertkapu lakattal voltzárva,
Különben futottam volna égó szíwel,
S borultam volna kérges derekára!Cikkünk a 2. oldalon



Az önkormányzat megalakulása óta egyik
legfontosabb feladatának túzte ki a fiatalok
megtartását községünkben. Ezt segítené né-

gyobb része. Valika Péter jegyző ttr mát
1990. ószén jó tanácsokkal segítette önkor-
mányzatunkat. Alsóór, varyis Unterwart

gosan üdvözöltek az alsóöriek. Kis beéneklés
után az énekkar elhelyezkedett a szépen fel-
újított és jó akusztikájú Szent Katalin temp-
lomban. ,dz aranymisés Iréneusz atya meleg
szavakkal köszöntötte a külsóvatiakat és el-
mondta, hogy a pápai benés templomban
tartotta éppen ötven éwel ezelőtt elsó misé-
jét. A Dalárda szépen kapcsolodott be ének-
számaival a Tibor atyával együtt celebrált
szentmise menetébe, lelki ás zenei élményt
nyújwa a szépszám,6 hívőseregnek"
A szertartás befejeáse után felsorakozva

az oltár elé még két énekszámot mutattak be,
amit a templomban szokatlan nagy tapssal
jutalmaztak. Jó hangulatban búcsúztunk el
Iréneusz atyától és kedves híveitól.

Burgenlandban járva nem lehet kihagyni,
hogy egy várat a sok közül ne néznénk meg.
Mi a közeli Vármszalónak _ Stadschlaining
- hatalmas várát és benne múzeumátlátogat-
fuk meg. A több, mint 400 éves gyűjtemény
sok régi mesterség remekmunkáit mutatta be,
valamint a Batthyányi család szobaberende-
zéseit csodálhattuk meg. Ezután gyönyörű
erdei utakon haladva értünk az alig 300 lako-
sú Órszi get kirzpgntjába.

Egy 1989-es Orség címü helyi lapban ol-
vastam Bálintffy Péter restaurátor,,Mentsük
meg Sziget &i faluképet" címmel írt cikkét,
melyben kapcsolódva a,,Dorfemeuierung",
vagyis a falvak megújulását hirdető moz9a,
lomhoz, a régi értékek meghagyásával ter-
vezte kialakítani a falu arculatát. Mi mmt
meggyózódhettünk anól, hogy ez jól sike-
rült. Gondozott régi hínakat láthattunk. A
községi vendéglő múzeumként mutaüa be a
régi használati árgakat, képeken láthatjuk a
falu hajdani életét, még a rádió is - melyból a
zenét hallhattuk - a múltat idé^. Avendégló
szivélyes és viűm tulajdonosa láthatóan örö-
mét leli a szép régi tárgyak gyüjtésében. Itt
kapható meg a műemléki templom kulcsa is.
Mi is megcsoűltuk ezt a Burgenlandban is
egyedülállő műemléket. Beáta nővér orgona-
játékának örülhettünk és a XVIII. szíradban
festett oltárképen a komak megfeleló magya-
roq zsinóros ruhában ábrázolt Szűz Máriát
nézhettük meg.

Az élményekben gazdag kirándulás uán a
szombathelyi Pásztor csárdában csillapíthat-
tuk éhségünket, elbeszélgetve arról, miket
kellene megvalósítani Külsóvaton, hogy be-
ltozzuk a több évtizedes lemaradásunkat. Azt
azonban megál|apítottuk, hogy a külsóvati
Dalárda kitartó munkájával már elérte az eu,
rópai sánvonalat, méltán lehetünk büszkék
rá4uk, ezÁ,rt most név szerint is ismerjük meg
óket.

Vezetoj ük: Fekete Andrea
Kubiczky Dóra, Szalai Krisztina, Józsa Or-

solya, Döbrönte Lászlőné, Tóth Agostonné,
Horváth Andrásné, Nérrreth Csilla, I,Iorváth-
né Zsani Magdolna, Fodor Judit, Elek Ramó-
na, Szalainé Pongrácz Andrea, Szabó Anna-
mária, Varga Norbert, Szabó Tamás, Barbai
űsz/'ő, Palatin Ferenc, Fekete Szabolc.s,
Horváth Nándor, Horváth Tibor és Kovács
Arpád.

hány rendeletünk is, mint pl. az elsó lakáshoz
jutók támogatása, vagy a gyermek szüle-
tésekor adható segély. De ez volt a élunk
akkor, amikor nem kevés anyagi áldozattal a
kultúrházat fel új ítottuk. Balogh Zsuzsa fi atal
és lelke.s intézményvezetóként életet vitt a
sokáig csendes falak közé. '92 kesó őszén
megalakult a Dalárdg.

Talán pontosan nem is tudható már, ho-
gyan is született meg, de rövid idón belül
meghatározó szerepe lett a község életében.
Fekete .A.ndnea kitúnó zenei képeségének
és jó p*' ;i érzÉkének köszönhetően
egybefo;u- , ,ts csapatot, ahol gimnazisták-
tól a gyermeket neveló édesanyáig megtanul-
ták a kottaolvasást és a többsólamú kórusé-
neklést is. Nem volt olyan községi esemény,
ahol ők ne énekeltek volna a hallgatcság örö-
mére- szívesen vettek r&zt a szomszédos
Mersevát községháának avatóján is. Ók
kedveskednek a polgári házasságkötéskor is
az ifjú parnak az alkalomhoz illő énekszá-
mokkal.

Azl, hogy mennyire szívesen vannak
együtt és lelkesednek az új ötletekért, talán
az ószi szüreti mulatságon láthatta a falu la-
kossága. Nem tudom elfelejteni, amikor sza-
kadó esóben egy lovaskocsival vonultak vé-
gig a falu utcáin és úrig ázva is.vidáman
énekeltek. Az ének (é* 

"gy 
kis bor) minden

kell emetlenséget elfelejtetett velük.
f'isztán c,sengő énekük Andi gitárkíséreté-

vel idónként megörvendezteti a tempolomba
járó híveket is. A modern dallamot vallási
sáveggel szívesen hallgatják az orgonához
szokott idősebbek is.

Az őnkormányzat méltán biiszke a Dalár-
űra és szívesen dicsekszik velük. A kűlsó-
vat Községért Alapítvány anyagi segítsé-
gével kirándulással jutalmazla a fiatalokat a
burgenlandi Alsóórbe, ahol az ott éló magyar
lakosságnak bemutaták tudásukat is.

Nem véletlenül választottuk élunknak az
Órvidéket. lttél az ausztriai magyarok legna-

,,

szellemi központja a magyar kisebbségnek.
Ez dr. Galambos Fercnc lréneusz benés
plébánmnak köszönhetó, aki fiatalosan és fá-
radhatatlanul munkálkodik azon, hogy a ma-
gyar nyelvet megői.zze az itt élő nép, akik-
nek ósei a honfoglalás őta ezen a vidéken
őrizték az ország nyugati hatáát. Sokezerkö-
tetes könyvtárat létesített, amelynek jelentós
része magyar nyelvű. A kulturális élet köz-
pontja a pléhánián kialakított ifjúsági terem.

,_W 4

Iréneusz atyával a kapcsolatot Bali Tibor
plébánm úr segít€gévek vettük fel egy el-
őzetes vemélyes találkoás alkalmával. Ez-
úton is ktxzönetünket fejezzlk ki Tibor
atyának, aki önzetlenül sokat segített a prog-
ram megszerv€zésben és zökkenőmentes le-
bonyolításában.

Pünkmd hétfójén a celldömölki Balogh
Zsolt feliratos autóbuszát megláwa barátsá- hczélpéter

VATI IIÍRBK
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A szoqÁtts oTTHoN
TISZTELT OLUASO!

A lap legutóbbi, tavaly karácsonyi megie-
lenése óta jelentős sz.kmai, kultúrális és
egyéb események szereplóje, aktív részese
volt a külsővati Idősek Otthona. Terjedelmi
okok miatt csak az á|talam legfontosabbnak
ítélt történések kozül igyekszem néhányat is-
mertetni.

Ez év elsó felének kiemelkedő fontosságú
szakmai-pénzügyi vonatkozású feladataként
- többek között - intézményünk munkájáról
készült besámolót vittata meg a Veszprém
megyei Kozgyúlés. Az eredmény rendkívül
pozitív: beszámolónkat módszertani intéz_
ményhez illő igényes összeállítása miatt kö-
vetendó mintaként állították a többi megyei
intézmény felé, szakmai munkánkért a Köz-
gyűlés elismerését fejeáe ki az otthon veze-
tőinek, beosztottjainak,

A külsővati ldósek otthona szakmai ber_
kekben a megyehatárokon túl is jól ismert.
Szakmai kapcsolatainkat folyamatosan
igyekszünk szélesíteni, elsősorban az idősek
otthonaival keressük az együttműködési le-
hetóségeket. A közelmúltban két esetben vet-
tünk részt megyén kívüli tapaszta|atcserén:
május 26-án a most elkészült új zalaegersze-
gi 100 férőhelyes emelt szintű otthonba láto-
gattunk el vezetó beosztású kollégáimmal,
június 2-án pedig Komárom város vendégei-

VATI HÍREK

ként a város alpolgármesterének és a szociá-
lis bizottság elnökének kalauzolása mellett
tekintettük meg a szintén emelt szintű új idó-
sek otthonát. Ez éyre további elóre egyezte_
tett tapasztalatcserék szerepelnek progra-
munkban.
E lap hasábjain még nem publikáltam,

hogy az ápolónőképzés mellett szakmai gya-
korlatok letöltésére is lehetóséget biztosítunk
a szociális területen tanulmányaikat folytató
fiatalok számáta. Az elmúlt két esztendóben
intézményünk rendkívül jó kapcsolatot alaK-
üott ki a várpalotai Speciális Szakiskolával,
melynek eredményeként az elműlt hetekben,
- ésjelenleg is - összesen 24 fó szociális gon-
dozói' pályáta késztiló fiatal töltötte - és tölti -
szakmai gyakorlatát Külsóvaton.

Néhány adalék 1994. elsó félévének kultu_
rális életét illetöen: a korábbi gyakorlatnak
megfelelően, ezúttal is részt vettünk lakóink-
kal együtt minden színhíni elóadáson a Crll-
dömölki Múvelődési Házban, Közosen néz-
tük meg a ,,Csátdáskirálynó", a ,,Szabin nők
elrablása", a,,Hyppolit alakáj", valmint a
,,Sybill" elóadását. Orömmel töltott el ben-
nünket, hogy a dolgozóinkból alakult kis
csoport nagy sikerrel szerepelt a kozségi Mű-
velődési Hí.a'ban április 8-án yeívezett
,,Kultúra napja" rendezvényen a kuplékból,
operettekból, táncdalokból összeállított mü-
sorával.

Úisz..t kezdeményezésként jótékonysági
éllal rendeztük február I4-én zÁrtk&tt bá-
lunkat a Kultúrházban, mely a jó hangulat
mellett eredményesnek is bizonyult. A bevé-
tel teljes összegét lakóinkra fordítottuk hús-
véti ajándékként kerti aszta|okkal, szekekkel,
napernyókkel leptük meg óket.

Végül pár sző az immár másodizben meg-
rendezett szociá is otthoni sportnaptól. Ezút-
tal Kamond volt a rendezó, akiknek csak el-
ismeréssel tartozunk a frappans szent ez.ésétt,
a jó hangulatú, baráti légkörért. Eredménye-
inkért sem szégyenkezhetünk: a versenyeken
hat intézmény vett részt, dolgoóink nói ké-
zilabdában és nói futballban egyaránt máso-
dik helyezést értek el. Külsóvat község fia-
taljaival,,erősített" férfi laMarúgócsapatunk
szintén második lett.

Fzen rövid információkkal, kellemes nyári
pihenést, kikapcsolódást kívánva köszönü az
olvasót:

szalai József
igazgatő

Az Új Kemenesalja cikkc nyomán
SZAKDOLGOZAT
A sÁGHEGynór

Örömmel állapítható meg, hogy a he|ytörté-
net, a kemenesi táj iránti érdeklódés a fiatalok
részéról is egyre nagyobb figyelmet kap. Bol-
Ms István ranár a Sághegy, mint történeImi
borvidék címmel kiváló szakdolgozatot készí_
tett, amit a Berzsenyi Dániel Tanárképá Fóis_
kola ötösre értékelt.

(dj.)



vALAMl A
Emlékezzünk régiekrőI és

MUL,TBoL
büszkén nézzünk reájuk

RAFFEL MIHALY
Olvasgatván Vati Hírek Külsóvat Önkor-

mányzatának lapját, gondoltam, hogy emlé-
kezzünk meg azokról, akikről talán felnöven-
dó nemzedékek nem sokat fudnak.

Bár találhatók emléktáblák, emlékművek,
ne menjen feledésbe élettorténetük. Tanulják
meg és hagyják örökül nemzedékeknek,
hogy ki volt Zrinyi Mikló§ a költő és hadve-
zér, ki volt a nagy szabadságharc hóse Béri
Balogh Adam.

Nem feledkezhetünk meg RaíTel Mihály-
ól sem, aki kúriáját a községnek adomá-
nyozta. Az új korszerú iskola Raffel Mihály
hagyatékát képező épületben harminc éwel
ezelótt valósítottuk meg szellemi hagyatékát.

Ki volt Raffel Mihály?
Osei Türingiában Baffelberg helyiségből

jöttek hazánk területére, mint ,,Birkások jöt_
tek ide."

Adatokat unokájától özv. Dr. Pallay József-
nétól kaptam, aki kószegen lakott még 1988-
ban.

Raffel Mihály született 1831-bart, Foglal-
kozása meógazdág,. Iskoláit Pozsonyban
végezte és iskolai végzrttsÉ:géről naplót írt,
de mint mondotta Pozsonyban latint tanult.
Iskolai életéról az irÁ: mindent latinul tanult,
de §emmit nem értett bevágta, magolta!

Edesanyja korán özvegyen maradt, két fia:
Mihály és Pál.

A 48-as sza!3d5!g|219 alatt édesanyjuk két
szolgával elküldte öket ,,elemózsiával" fel-
pakolva részt venni, de onnan a szolgák ha-
marosan hazavitték őket. ,,Ezt csak elbeszé-
lésból tudom, jceyzi meg Pallay Jozsefné,
mert szer.' 3gi emlékeit felidézni na-
§,yapja" 7 _ .zután otthon maradtak, nagy-
;átjuk segítségével gazdálkodtak. Meddig
gazdálkodtak közösen nem tudjuk.

Raffel Mihály kikérte az apai részét, külön
vált és berbe vett egy nagy birtokot Wellis
gróftól és feleségétól: Somogyi grófnótól.

Izsákfán lakott és a majrot Bokodnak hív-
ták. Nyaranta a grófék is ott tartózkodtak,
volt ott kisebb kastélyuk. A jól gazdalkodó
Raffel Mihály késótb jogtanácsmuk lett gró-
féknak. A grófnónek birtoka volt Ungvár vi-
dékén is.

Raffel Mi}rály Celldömölkön vett bázat,
ahol késóbb ott lakott. A küIsóvaü bázet az
1880-as években vette és 19o2-ben alaKtotta
kúriává. Nyaranta tartózkodott itt. Innen szo-
kott kikocsizni Füztóra gazÁa§gára, és
|zsákfán.

C-sak a munkának élt. Feleségéról, család-
járól bókezüen gondoskodott. Elsó feleségét
korán elvesztette, aki 24 éves korában halt
meg: 18óó-ban. egy fiú maradt utána, ez Raf-
fel Pál volt; két éves volt mikor édesanyja
meghalt.

Raffel Mihály öt év után házasodott meg
ismét. Második házasságábol gármazstt:
Dénes, Erzsébet és Gizella.

Raffel Mihály 96 éves korában halt meg.
Nem volt fekvó beteg, aznnban *emevilágát
elvesztette.
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crlldömölki háÁt a berendezósekkel
együtt és tartozékaival együtt ápolónójére
hagyta.

Személyes emlékei Szarka Teréznél sem-
misülhettek meg. Unokái még 1988-ban
nyolc, még éltek. A legidősebb, bátyja dr.
Pallay Józsefnének 94-éves 1988-ban.

Halála elótt készült egy fénykép az á@ő-
nóvel együtt, aki hcszú éveken átvolt alkal-
mazva. Mint említettem özv, dt. Pallay Jó-
zsefné leveléból írtam meg Raffel Mihály
életrajzát,

Raffel Mihályról kevés, vagy egyáltalán
feljegyzÁ:s nem maradt, mert 1945-ben el-
pusztult minden anyag.

Földi maradványait a Celldömölk közm te-
metőjében helyezték örök nyugalomra.

sok minden tortént azőta, volt idó, évek
múltak el, amikor gondolni sem volt szabad.
A reménytelensóg köde, a feledés homálya
vonta be az eseményeket.

Külsóvatiak, emlékezzetek a régiekre. Ke-
ressétek meg Raffel Mihály sírját Celldömöl-
kön. Megérdemli, hogy a szokásm temetőjá-
ró napokon sírjárahelyezzntek virágot, mert
ennyi kijáró csendes fóhajtással tartoztok
Raffel Mihálynak.

nÉnl BALoGH ÁoÁna

A nagy kuruc szabadságharc ezeres kapitá-
nlfuak, majd brigadérosának, Béri Balogh
Adámnak emlékét egy költemény őrü aköz-
tudatban, a Balogh Adám nótája: ,,Balogh
Adám a nevem, Havitézvagy,jer velem..."

Remekbe készült költemény, Thaly Kál-
mán, a kuruckor hímeves történetírója örökí-
tette meg benne kedvelt dunántúli hősének
alakját.

A magyar történettudományt nem lehet vá-
dolni aual, hogy nem méltatta kelló figye-

lemre Béri Balogh Ádám személyét és csele-
kedeteit.

A maga korában is híres brigadéros vérta-
núhalált halt 1711. február 6-ánRákfuihoz
való hűségőrt, álhatatos kurucságáért. A
császári hadak főparancsnoka, gróf Pálffy Já-
nos B udá n l etejeztette.
A megrendító halál glóriával fonta körül

Béri Balogh Aűm személyét es felkeltette
iránta a történetírás érdeklódését is.

Az Emlékezz;jnk... cím alatt lehetőségem
csupán annyi, hogy a rendelkezésre álló hely
keretein belül óviden ismertessem Esze Ta-
más a Vasi Szemle 19ó4-es L-2-3. g,ámában
megielent cikke alapján Béri Ba|ogh Ádám
életrajzi adatait.

Elsó kérdés: mikor született?
Születési idejének megállapítására csak kö-

vetkeztetni lehet.
Arrai és anyai ági rokonait azonban elég jól

ismerjük.
Apja: Béri Balogh István. Fiesanyja:

Káldy Rebeka. A szülők házaságáből 2

ryermekről tudunk. Az idősebbik Judit, az if-
jabb Aűm. Judit késóbb Tulok Gergely vasi
birtokos felesége.

Béri Balogh IsNán, az apa korán meghalt:
I6'I4-ben már nem él, A gyermeket az őz-
vegy anya, később Perne.szi Gáspár felesége
neveli külsóvaton.

A gyermekek életkorának valószínü meg-
álapítására van es/ fontos okmány, Az anya
kérésére a csornai káptalan írásban rögáti
Judit életkorát: 1685-ben 14 éves.

A testvérek 1685-ben mztják meg az atyai
örökséget. Valószínü, hogy abban az ryten-
dóben, amikor Aűm betöltötte a 16. életé-
vét. Fehehetóen megkezdi.katonai szolgáIa-
tát. Judit trehát 1668-ban, Aűm pedig felte-
hetóleg 1 669-ben született.

Béri Balogh Adám így benne van a férfikor
nyarában - 35 éves - amikor 1704 1anuálá-
ban feleskiiszik Rákóczi hűségére a hazáért.

Amásik nagy kérdés: hol toltötte gyermek-
korát és i§úsá8át Béri Balogh Adám?

Mint említettem, gyermekkorának és ifiú-
ságának egy reszét Külsóvaton, Perneszi
GáspáréknáI.

Hol járt iskolába, hol szereztejogi és kato-
nai ismereteit? Azokat az ismereteket, ame-
lyek késóbb alkalmassá tették ana, hogy
Sopron, majd Vas, e két nagy tekintélyü vár-
megye fóbírói pmztját elláthassa, majd eze-
res kapitánya lehessen a kuruc hadseregnek?

Ismerve a fenntmaradt dokumentumokat,
kialakítható az a vélemény, hogy Béri Ba-
logh Ádám remek katona, jó főszolgabíró és
rossz gazda volt.

katonai tálentuma emelte ki ót kortársai
közü|, ezért terjedelmesebb írásban érdemes
foglal kozni katonai pal yafutásával, ismertet-
ve Béri Balogh Adám katonai jártasságát és
harcait.

Győr,1994. január 31.

Sokoray József
ny. néptanító

VATI HÍREK



Külsóvat község köztemetójében magaso-
dik Barthodeszky Gyula 48-as honvéd had-
nagy gyönyörű márvány síremléke. Bizonyá-
ra kevesen emlékeznek személyére Külsóva-
ton, ahol élt és eltemették, még kevésbé is-

merhetik megyénk más településein, ezért a
fonadalom évfordulóján illó, hogy megemlé-
kezzij,nk róla, mint a szabadságharcvitézka-
tonájáról, a hazát védó honvédek egyikéről.

Barthodeiszky Gyula 1828. június 9én
született Répcelakon, Apja Neme,s Barthode-
iszky Józset anyja Forvelle Anna. A család-
nak több dunántúli településen volt birúoka,
közte Külsővaton is, ahol a Barthodeiszky-
tag neve jelenleg is ismert és a fulutól keletre
fekvó határrészben terü el.

A családban négy gyermek született, közte
három fiú. ok mind a hármon részt vetlek a
szabadságharcban és Kossuth katonájaként
szolgálták a bazát. A legidósebb testvér,
Barthodeiszky István (1821-LW2) |luszÁr
hadnagy volt a honvédseregben. A legfiata-
labb Barthodeiszky Imre a komáromi vár vé-
dójeként a 202. honv,éÁzÁszlóalj 6. gÁz^dá-
nak hadnagyakónt tette le a fegyvert 1849.
októbeében. A külsóvati temetöben nyugvó
Barthodeiszky Gyula a Tatán alakuló 99.
Ávlcr,lj önkéntese volt. A komáromi várban
szolgált és a 2O2. honvédászlóaljhoz had-
nagyként léptették eló 1&19. augusztus 1,8-

án, s a vár órségével tette le a fegyvert. Ed-
dig ismeretlen körülmények között Olaszor-
szágba került ás 18ó3-ban, a Kossuth l-ajos
irányításával szsrveződő oleszországi ma-

gyar légió ttizérségénél szol gál t. a kiegyezást
követóen, az l867-ben a|akult Zala várme-
gyei honvédegylet alapító tagjai köótt talál-
juk testvéreivel együtt. E honvédegylet hiva-
talosan igazolta honvédtiszti voltát. Ismert,
hogy élete végéig, segítette és anyagilag tá-
mogatta a rászoruló, volt 48-a§ honvédeket
és családjaikat.

A szabadságharcot követően több zaklatás
érte. Elvették vaűsdegyverét és polgári ér-
vényesülése érdekében igazolni kellett 48-as
múltját. (Mivel vagyonos családról volt szó
bizsny fu a elősegítették érvényesülését.) mint
jogot v égzett személy Z.alaegerszngen vállalt
tisztviselói állást. Kásóbb törvényszéki el-
nök, majd Zala vármegye főispanja. 1882-
ben kinevezik a magyar királyi kuria ítéló-
táblai bírojává, ettól kezdve Budapesten dol-
gozik nyugdíjazÁsáig. Ott is hal meg 1899.
november 1,0-én 71, éves korában. Beszentelt
hamvait Külsövatra szállították, ahol 18D.
november 13-án nagy résmét mellett és Bagy
pompával temették el. egy éwel késóbb már-
vány síremléket állítottak tiszteletére, mely
jelenleg is dacol a múló idóv_el. Reményke-
dünk, hogy Külsóvat kdrzség OnkormányzaLa
és az ott étó kései rokonok gondoskodnak a

síremlék ápolásáról és védettségéről.
Tisztelettel emlékezzíjnk mi is a szabad-

ságharcunk egykori hós hadnagyára és már-
cius 15-én belyezik el sí{án a kegyelet vi-
rágait.

H. Szabó [:jos Pápa

Kiss Jánc 30 kr., Koller lÁrinq. 1 f., Tele-
kes Jánm 25 l<r., Tóth lőzsef, t2 k., Kecskés
Imre 9 kr., Nyulász Mihály 50 kr., Nagy J&
zsef 25 kr., NyulászJános 12 kr., Kovács Ist-
ván2f,5 kr., Szalay Fercnczné 24 kr., Réfös
Yicza 24 kr., Szakács Péter 25 kr., Tungli
Borbála 50 kr., Kovács Karolina 2 f.30 kr.,
Kovács Heléna 2 f, 30 kí., Varga János 2 f.
30 kr., Konkoly Jánm 2 f. 30 kr., Tóth
György 21 kr., Kiss György 25 kr., Tarródy
7sazsánna 9 k., Gersey Jánosné 15 kr., Kál-
mán Dávid 5 f., Hoffmann József 5 f., Somo-
gyi József 16 kr., Balogh István 25 k., Né-
meth József 9 kr., Földesy Ferenczné 6 kr.,
[:ky Pálné |2V-r.,Beleznai Pál 9 kr., Szabó
Jáns 15 kr., SzakaticsJőzsef,I2kr., Horváth
György 25 kr., Pirity Mihály lelkész 8 f. 20
kr., Kemény Etelka 1 szimpla arany, Brans-
tetter Jozefa 2 f. 30 |Kr., Szücs Jánm ]. f. 21
kr., Kóbor János 50 kr., Bándolné 35 kr.,
Nyulász Péterné 4 kr., Kreiner Mária 2 f. 30
kr., Mind váltó czédulában."

(Megjegyzés: f=Forint, kr=krajcár, és ó0
krajcar tett ki egy Ft-ot)
A külsővatiak adománya is bizonyítja,

hogy óseink összefogása, áldozatkészsége ki-
apadbatatlan volt amikor ahazÁről, a függet-
lenség kivívásáról volt szó, Tettük ma is pel-
űul szolgálhat nekiink kései uódoknak,
hogy ha kell mi is képesek legyünk áldozara
szebb jövónk és boldogulásunk érdekében.

Tisztelőjük:
H. Szabó bjos

,,Az t848l49-es ma8yar forradalom ás sza-
badságharc megvívásához, a függatlanségé-
ért küzdő hezlnak nemcsak katonákra volt
szüksége, hanem a barc folytatásához és az
önálló gazdasági élet megteremtéx,hez anya-
gi javakra is. Ugyanakkor az"J,848. április 7-
én megalakult Batthyány-kormány pté:mngy-

minisztere Kossuth l:jm, a tárca átvételekor
csupán 50ó ezer tOS Ft és 24 krajcárt talált a
honi állami pénztárakban, mert az osztrák
kormány jóelóre kézrekedtette Magyaror-
szág penzügyi vagyonát.

A szomorú belyzetet látva - Kossuth l,ajos
javaslatára - a kormány 1&í8. május L9-én a
bazaftakhoz fordult, kérve, hogy vagyonuk
egy révét tegyék le a ,,l7aza oltárára". Kos-
suth t^ajos és a kormány nem is csalatkozott,
mert a nép minden várakozást fe|ülmúlóan
nyújtott segítséget. Amikor a belügyminisz-
ter rendeletére megyénként és városonként
öt-öt tagú bizottsagok irányításávál kezdetét
vette a gyűjtés, azt tap:sztalák, hogy a nép
áldozatkészsége szinte kifogyhatatlan. A ha-
za hívő szavára kinyíltak az erszények. Nem
volt olyan szrgény aki nem örömmel tette
volna le fillérjeit a baza javára.

Számos neves személy, köztük a Kossuth
[:jm áttal ,,|egnagyobb magyar"-nak neve-
zntt grőf, Széchenyi István az elsók között
adományozott két mázsa eziistöt é§ sámos
más nemesfém tárgyat. Az adakoásból
Veszprém megye polgársága is kivette resze t
és jelentös osszeggel játult hozzÁ a haza
megmentéséhez. A per:z és nemesfém tár-
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gyak mellett gyűjtést szerveztek a honvédse-
reg felszerelésére is. E élra inget, gatyát, tö-
rülköát, lepedót, vásznat, tépest, polyát és
mi nden más has ználhaó tár gy at el fogadtak.
A Veszprém meryei lrvéltárban órzött:

,,Hazánk jelen aggasztó körümények közti
fölsegélésére, miniszteri felhívás következté-
ben Veszprém megyében 1848. június 5.
napjáig szedett hazaflúi adakozásoknak és
kölcsönzéseknek jegyzéke" mutatja, a köz-
nép, a felszabadított jobbágyok adakozásá-
nak szép EÉ,lűjáL Köztük Külsóvat, vagy
ahogy akkor írták Külsó-Vath lakossága a
következők szerint járult hozzÁ a hon mepe-
gíés,bez.

,,Külső-Vath helységben ajándékul adtak:
közbirtokosság 345 f. 35 kr., Pap Orz.sÉ,brct7
f,.20 kr., Körmendy Jusztina 2 f. 30 kr., Ko-
vács Ferencz 2 f. 3O kr., Kovács Mihály 2 f..

30 kr., Horváth György 5 f., Nyulász József
2 f.30 kr., Nyulász István 2 f. 3O kr., antal
Lászlő 2 f. 30 kr., Gánc,s János 1 f. 40 kr.,
Bognár l aszlő 2 f. 3o kr., Szecsódy Mihály
50 kr., Gacs Pál l f.45 kr., Bokody Ferencz
25 kr., Varga János 15 k., l.ovas János 30
kr., lrngyel Ferenq, J,5 kr., Horváth János
50 kr., Csézli György 18 kr., Nagy Antalné
1,5 kr., Krajczár Ferenczné 16 kr., Kovács
Andrásné 25 kr., Dorcsi Jánmné 18'kr., Ory
Jánosné 9 kr., Kertészné t2kr,, Salyné 15
kr., Hajba Mibály 4 f. 10 k., Kovács Jánosné
55 kr., Németh Mihály 12 kr., Nyulász János
30 k., Dany János 12 kr., Takács Jőzsf.25
la., t_aky Mihály 25 kr., Piry János 5 kr., Bo-
kody Mihály 25 kr., Taródy János 12 kr.,



A demokrácia felépítése felé mutató fej-
Iódés Köáp-Kelet Európában is a jövőt
formáló politikai erók egyik jelentós té-
nyezőjévé vá|t.

Azonban a szovjetmintájú szocializmus
nyilvánvaló összeomlását követő diadal-
mámort egyre több területen a ,csalódás
váltja fel. Mélyreható rendszerváltás he-
lyett csupán némi rendszerválozíÁ észlel-
hető, állítják sámman, de gondolják való-
színű még többen.

A visszanyert szabadság és a velejáró fe-
lclősségtudat jelentósége érezhetóen veszít
súlyából. Az elkerülhetetlenül következó
szellemi és gazdasági konkurrenciaharcra
való felkészülés helyébe újból a konzum-
mentalitás lép. A tömegkommunikációs
központok és intézmények növekvó befo-
lyása a korértékszemléletének formálására,
a tömegek megszervezésére, kulturáljuk,
gondolkodásmodjuk ós magatartá§uk meg-
változtatésára anál eredményesebbnek lát-
szik, minél kisebb és kevésbé differenciált
a tömegek művelődési igénye, illetve en-
nek tényleges műveltségi és kulturális fo-
ka.

Ez az irányzat súlyos veszteségeket rejt
magában. A tömegek ítéló- és értékelóké-
pe$ége éppen annak politikai megalapo-
zatlansága miatt könnyen manipulálható.
Ezekben a jelenségekben rejló veszélyek-
re, illetve a fe]ismerésükre nem lehet elég
korán felkészülni.

A felkészülés szükségességének tudato-
sítását kívánja szolgálni az új Alapítvány.

Neve: Varga-család Alapítvány, Külsó-
vat

Székhelye: Külsóvat, Polgármestrei Hi-
vatal H 9532

Vagyona:200.0m,- Ft
Célja:. Az alapítványi vagyon évenkénti

hozamával (kamat) külsővati születésű, il-
letve Külsővaton lakó, ffldás magavisele-
tü, folyamatosan kiváló tanulmányi erd-
ményű, az általánm iskola befejezése után
középiskolában tovább tanulni kívanó diá-
kok jutalmaása és buzdítása.
Az Alapítványt létrehoző Varga család

tisztában vanarzal a ténnyel, hogy kezdet-
ben a jutalmaásra csupán szerény anyagi
eszközök állnak rendelkezésre. Azonban
erósen hiszi, hogy kedvezményezésének
követői, támogatói lesmek,

Mindenekelótt számol a Külsővatról ki-
került és már fiatalon jelentós tudományos
eredményt felmutatók együttműkodésére
és támogatására.
Az a|apítvány képviseletét, valamint a

jutalmazandó diákok kiválasztását kurató-
rium végzi. A kuratórium három tagból
á11:. az alapítő család képviselőjéből - aki a
kuratórium elnöke- továbbá a külsóvati
képviselőtestületnek és az iskola tanerói-
nek 1-1 delegáltjából. Megbízásuk három
évre sól, mely további három évre meg-

hosszabbítható. A kurátori funkció - hono-
ris causa -tiszteletbeli ügy.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely

természetes vagy jogi szsmély szabadon
csatlakozhat. A csatlakozási összeg (érték)
felhasználásáról szabadon dönt. Egyetlen
feltétel, hogy az alapítványi é1 szalgálatát
válto?Ás nélkül váI lalja.

A jutalmazottak nevét, a kiválasztás in-
doklását a helyi sajtóban nyilvánosságra
kell hozni. A jutalomról szóló oklevelet és
a vele járó pénzersszeget a kuratórium el-
nöke lehetóség szerint az iskolai év zÁrő-
ünnepélyén adja át. A kuratórium levele-
zÉsével, ülésóvel és az oklevél ünnepelyes
átadásával felmerüló kiaűsokat a polgár-
mesteri hivatal viseli.
Az Alapíwányt létrehoző család értesí-

tendő a kuratórium batározatfuól és meg-
hívandó a jutalmazási oklevél ünnet'lyes
átadására. Az Alapítvány akkor szűnik
meg, amikor működésének feltételei vala-
milyen okból lehetetlenné válnak. Ilyen
esetben a meglévó alapítványi vagyon fe-
1ől az alapítők, illetve ezek lesÁrmazott-
jai, ilyenekl biányában Külsővat község
Polgármesteri Hivatala dönt.

Az elsó jutalomátadást 1995. nyarán az
iskola áróünnepélyére tewezi az alapító
család.

Azalapííők nevében:
dr. Varga József

1994.tavagán

Anyakönyai
események Kiilsőaaton

Szüleíls:

szülók neve

Meleg lászló-T arczi T ímea
láng József-Balogh Judit
Csörge Tamás-Seres Mária
Tóth József-Nagy Mari anna
Csi te József-Teslér Viola
Hérincs Zsol t-Vass SziIvi a

Házassúgkötés nem volt

Halálozús:
Vizi János (Külsóvat, Petőfi u. 1,6.) elhalálozás helye: Doba, ideje:

1994.áprílis?5.
Horváth Sándorné szül. Vajda Anna (Béri B. u. 9.) elhaláloás helye:

Külsóvat, ideje: 1994. május 5.

Gyermek
neve Szül. helye
Adam celldömölk
Gergó C-elldömölk
Annamária Pápa
Norbert C,elldömölk
Veronika Pápa
7solt C-elldömölk

Szül. idő
1994.01. 06.
1994. 01. 08.
1994.oI.?2.
1994.02. 08.
1994.02. |4.
1994.04.21,.

Iden jaruárban bmét kiáradt a Marcal.

VATI HIREK



EGYHAZI ELET
A KüIsőwti Hírek
nyilvánossága előtt

beszámolunk
közs ég ü nk hitéletérőI is !

Az egyMzi év elérkeztével: 1993. Adventjével
megkezdődótt a lelki elókészület Jézus szüe-
tésének, a Karácsonynak az ünneplésére.

A reggeli, 7 órás Roraté-nriséken mindig többen
végeztk el a karácsonyi szentgyónásokat, hogy Jé-
zust íagyogóan tiszta és boldog szívbe fogadhas-
sák !

Nagy örömünkre, már 23-án este a Ku!furház:ban
a felnőtt i§úság betlehemi elóadása vol! szép si-
kerrel! A falujáró kisiskolás csoportjaink pedig
&c. 2l-24-ig jáítÁk Észto$áókai}J<al a családo-
kat koszönteni. Mindenütt m€hatódott szeretettel
fogadták őket! Az éjféli nise elótt fél órával pedig
a temP|omban adták eló iskolás gyermekeink a
betlehemes játékot. Jézus születésének örömére az
éjféli misén csak úgy zengett a Gloria, a Dicsóség,
a Pax, a békesség, a mennyből az angyal... és a
többi lelket emeló és gyermekkori karácsonyi em-
léket ébresztó szép karácsonyi élek. Az ünnep fé-
nyét emelte a plébánosnak a sászék magas|atáról
elhangzó, atyai örömet, boldogságot árasztó szent_
beszéde.

Február 2_án Gyertyaszenteló Boldogasszony
ünnepén lezárult a karáesonyi ünnepkör és lelkiink
máris elórenézett a húsvéti kászülódésre.: Megkez-
dő<ltek Jézus szenvedéstörténetének és halálának
bűnbánó szívvel való megéneklései, A Passió-pró-
bák. Az idén nemcsak Külsóvaton és Merseváton,
hanem Kiscsószön is énekeltek a kórustagok méty
átéléssel és lelki hatással.

l-assan elérkeztek a lelkigyakorlati napok Há-
rom napon át tartott elmélkedéseket Takács János
budapest-pasaréti fererrces rnagiszter atya, ház-
főnö\ sok gyónót vonzra Jézushoz! Az éJyával
két ferences papnövendék is jött, akik ügyes és
áhitatm asszisztálásukkal épülésére voltak a hívek_
nek. A hívek azonban nem az elvárható létsám-
ban jöttek az elóadásoka, pedig bérmáláskor meg-
ígérték gyermekeikkel együtq hógy a "hitük sze_
rint fqnak élni!,,

Az értünk szenvedett Jézus újabb fájdalmára
községünkben nagybxijt minden hétvégén helybeli
és vidéki együttesek tartottak bálokat, rmsz hatás-
sal községünk lakóira és az otthon maradt i§úság-
ra! A bálok következményei elszomodtók voltak
Kell, hogy a község Vezetói ás ajóérzásü lakók te-
tiltsák a jövöben eekeí a böjli bálokát. Fiataljaink
pedig vegyék észre, hogy i{ríságuk legszebb éveit

tékozolják el a bűnos mulatságokkal. Tartsanak
<issze ajóban, a minden lélekre kárc és bűntjs do-
log ellen! Mert könnyelmü élettel nem lehet építe-
ni sem a magyar nemzetet, sem a keresáény egy-
Mzat, sem @ig a családi k<izösséget!

, A húsvétra készüló, buzgó hívek lelkében azon-
ban tovább élt a szent öröm. a feltámaősi körme-
net nagyszombat este, az alkonyat sötétjében, égó
g5lertyák, fényében, hosszú menetben ldgyózott a
temPom köíül. É zeigetta húsvéti, szeni örömé-
nek ,,Felámadt Kriszfu§ e napon, Alleluja, hála
legyen az Istennek, Alleluja!"

Hivatások vasárnapján, ami az idéa Búzaszente-
ló ünnepére esett, kettó kispap vendége volt egy_
házközségünknek Rali K. Imre premontrei és
Györ5t Akos erdélyi szfumazÁsú, Győrben tanuló
saeminnrisúák Mindketlen prédikáltak és vonzó-
vá igyekeáek tenni saját hivatásukkal a papi szol-
gálatra való elkötelezettségüket. A hívek m€gsze-
rették óket és a gyermekeket is megnyerték ked-
vességükkel!

Május 1-vel megkezdődőtt a Szűzanya hónapja!
Az idén éppen ezen a napon ünnepeltiik Anyák

alsó ő i pU bó nos talákozása

napját, így a temPomban is köszönüitték iskolás_
g5lermekeink égi édesanyánkat: a Szűzanyát, utána
pedig földi édesanyjukatürággal. a templomi ün-
neplást növelte a celldömölki zeneiskolának reme-
kiil szerepló ének- és zenekara, ahol a szentmisét
laünul, Süle Fererc celli zemiskolai ignzgató ve-
zÁnye|te. A szentmise végén mind a 35_e, a plébá-
ónián szeretó vendéglátásban részesültek.

Május 5-én ünnepeltük svájci vendégünk, fóüsz-
telendó Georgi Schmidt e§la aranymiséjét. Az
UnnePeltet német nyelven köszönt<itték a gyer-
meke\ az i§úság, a Plébános fu,azegyházlózségi
elnökök oedig kedves magyar közvetlenséggel
nyújtották át az egyházkőzség ajándékait, meghá-
lálván Georgi atya temPomainkat mindig lészség-
gel segítójóságát! Georgi bácsi boldog szeíetettel
mondott kőszönetet a kedves músoréít és megaján-
dékozta gyermekeinkel svájci csokoládévalés űsz-
es, cukorkával teli fémtojásokkal.

Ezután újabb templomi. ünnepláve is készül-
tünk. N{ájus 8-án volt az elsőáldozás! Nyolc kisle-
ány és bat kisfiú vette elóször szívébe-lelkébe fe-
hér Szentmtyában az(Jrlausü Nem láetett meg-
hatottsá8 nélkiil nézni az első szentgyónásban
inegtisztult kis lelkek csillogó szemét és az elóször
ventÁ|dcnásbcu járuló, boldogságot sugárzó arcát,
ahogy fehér kosizorúval, fehér ünnepi ruhában vo-
nultak az o|tár elé. ,,Engedjétek he.ám j6ni a
gyermekeket..." mondta az édes Jézus ás ók ün-
neplóbb lélekkel járultak elé, mint volt ünnepi ru_
Mjuk... A könnyes szemű szül6k, testvérek és ro-
konok hmszú sora is velük áldozott, szívükbe fo-
gadák a Jézusi szentséget. Bárcsak maradnának
mindig hűségesek Jézusukhoz szüleikkel együtt a
vasárnapi szentmise_hallgatásban, a szentségekhez
való járulásban, hogy ennek erejében otthonaikban
is tiszta, szép családi életet tudjanak élni.

lrguóbbi kiizös megmozdulásunk pedig május
23-án, pünk<ledhétfőn volt a szcmszédos burgen-
landi, elóbbi még magyar Alsóórön, ahova 43-an
mentünk autóbusszal. Köszöntöttük az aranyrnisés
flébános uíat, dr. Galambos Iróneusz panmn-
lralmi berrcés szerzetost. Dalárdánk - akiket juta-
lomMl vietett ki a Külsővat kinség Aczél Péter
képüseló vezetésével az eg&z évben tanlísított
sok szerePásért - i§ú, lelkes szép énekei emelték
az ünnep fényét. Alsóór kiiáség - mint neve is mu-
tatja - magyar település volt, ma kb. 900 lelkas,
magyarajkú lakóval, Most Galambos atya tartja
ijssze és fejleszti a lakosság magyar öntudatát, ma-
gyar nyelvünk szeretetét, használatát, az iskolások,
az iíjúság és felnótt hívei körében egyarárt, mint
vallási, mint kulturális téren. A jó Isten adjon neki
testi-lelki erót, jó egészséget gyönyörű munMjá-
hoz|

A mi, itthoni i§úságunk @ig tanuljon a szép
ÉldáMl. Tartson <jssze a jóban, a templomlátoga-
tástól a kultúrházigés magánéletük rninden terüle_
tén!

Ezt kívánja lelki-testi egészségük és a kere^sz-

tény Magyaronzág újjáéledése.
Irlkipásztori szerettettel, felel&séggel a jó Is-

ten és a keresztény ember iránt!
BaliTibor

kiilsóvaü plébános
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Utamon közlekedve gyakran találkozom útszélre
lehúzódó autókkal. Emberek térkép fölé hajolva
k-utaüák az utat, mene is rnenjene§ hogy éljukat
elérjék

Az idegeneket figyelve Radnóti MiHós versére
gondoIok:

,,Nem tudhatom másnal e tájék mit jetent,
nekem szülóhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom ü|ága.
Belóle nóttem én, mint fatörzsból gyenge ága
s remélem, lestem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok.."
Mikor debreceni segédlelkász voltam, gyakran

kérdezték tólem mi vonz Kernenesaljára üssza.
Válaszom egyszerll volt: itt születtem. Ezen a vi-
déken érzem jól magam. Tízkinség között közle-
kedem, tíz gyülekezetbe járok, mindegyiknek más-
más arca van. Az emberek is eltéíó módon gondol-
kodnak. Isten tltját is sokféleképpen keresik De
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egy nyelvet beszáünk és megértjük egymást. A
Kü|sővaű Evangélikus Gyiilekezet Filiája (eány-
gyülekezete) a Marcalgerge|yi Evangélikus Egy-
házközségnelg &tszázadok óla, Anyakönyveiktren
170-as évektó| megtalálhatók a kiilsóvati gsalá-
dok nevei.

Gyülekezetiink gondnoka Gőgiis Lqios, Aki
feleségével együtt hüségesen trj|ü be a rábízott
gondnoki tisztet. Kántorunk Vizi Kálrnín biztos
hallásával, szép, erős hangiával dícséri Istent a
gyülekezette| együtt. Külsóvati wangélikusolg
vallásukat őrá, Istenhez hű, tenrpolomukal szere-
tó emberek. Nem annyira a lelkész személye a fon-
tm a sámukra, hanen az, amit hirdet. Istenhez, Is-
ten lgéjébez kötött gyülekezet. És ez a jó. Félve ír-
tam le a fenti rnondatot, mert e sorok alapján talán
valami nagyszerű hívóknek lehetne elképzelni a
vati evangélikus gyülekez€tet, de ók tudják, én is
tudom, hogy jó és rossz tulajdonságaikkal együtt
Isten kegyelmére szorúló keresztyén emberek va-
gyunk.

Ernberek, akik ebben a faluban élnek Itt boldo-
gob itt bánkódnak. Itt vitatkoznak ás várják életük
jobbra fordulását.

Itt járnak gyermekeik óvoűba, iskolába, hogy
értelmük fejlődjön, érjen. Tanulnak hagyomány_
és embertiszteletet.

Itt mennek ki a temetőbe, hogy egy-egy sírha-
lom mellett könnyes szemmel megálljanak ltt jár-
nak templomba hitet tanulni, Istent űcsérni.

Evangélikusok kevesen vagyunk. Fogyó gyüle_
kezet a miénk Nehéz az erótlennek talpon rnarad_
ni, de bízunk Isten Szent Irlkének erejében, aki a
gyengét is erőssé teheti.

Kibzönetet mondunk az önkormán5zatnak a
gyülekezetünk anyagi támogatásáért.

A gyenge, a kicsi tudja érezni igazán, hogy mi-
lyen sokat jelent a segítség és a támogatás.

Isten vezesse Külsóvat népét a megértés és a bé-
kesség útján. hogy itt boldog, szabad emberek élje-
nek.

I-egyen szép szülőföldünk világa!
kovács Etelka

evangélikus lelkész



Ámmösz
06"[3"[E"[&

Szeretettel hívjuk, vórjuk

( - -

CELLCOMP I(FT
rpr,vÉlpr,r HíRDET

női betanított
két múszakos

munkakörökre!

Erettségizettek
j elentk ezését is várj uk!

Jelentkezész
a munkaügyi osztályan

Celldömöll9 Építők u. 8.
Telefon: 66

- -
ffi,$§
É§ffit:i:::i
iíeiitemi::iá

,|

A

;"",-"""""-" "7"""""" ":

i VATI HIHEK i

Felelós kiadó: Pethő Gyula
szerkesztó: Aczél péter

A lapot Külsővat Önkormáryzatának
megbíásából

a,,Külsővat Községért Alapítvány"
jelenteti meg.

Készült a Pápai Nyomda KFT
iizemében
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