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Tanulmányok Külsővat múltjáről

A Kii]sővat Községért Alapítvány Kuratóri-
urnának, s e sorok szerzőjének; de úgy gon-
doljuk e lap Olvasóinak sem közömbös
Külsővat múl$a, jelene és jövője, Reméljük és
sokakat szerződés is kötelez erre, hogy a jóvő
éü búcsún már kézbe vehetik és olvasha{ákaz
érdeklődők a "Tanu]mányok Ktilsővat mult-
jából" című könyvet.

Ma, amikor sok település több évtizedes
'oCsipkerózsika-áImából" ébred, nem
felesleges, de szükséges egy ilyen rnrrnka
megjelentetése, s ezt azt hiszem teljesen
felesleges bizonygatrrom.

A könyv kb. 350 oldalas lesz. Valószínűleg a
Pápai Múzeumi É.t".ítő című múzeumi kiad-
ványsorozat 6. kötetekéntfog megjelenni, s íey
közel 300 hazai és külhoni tudományos in-
tézménybe is eljuüat Budapesttől Bukaresten
és Kieven át Turku (Finnország) és Washing-
ton könyváraiba.
Szerzőí olyan szakemberek, akiknek

kötődésük van a községhez vagy annak szülöt-
tei, illetve onnan származtak el, vagy
tudományos munkájuk révén ran kapcsolatuk
a faluval.

A szerzó'l< és témáik az alábbiak:
FutóJános (geológus) - Galambos István (bo-

tanikus) : A község természetfil,d,rajza

Ilon Gábor (régész): Ősörtenelem és Mátyás
k irály kályháj a Kiik ób aton

Dr. Vida Tivadar (régész) : Rőmai és néPuándor-
(áskori emlékek,

Dr- Kör,mendy Kjnga (történész): A ft1,lu
hözePkori t,unP loma, és a éd,őszentj e

Dr. Körmendy József (prépost, levéltári-
gazgató): A falu, fonúsai a ueszPrhni PüsPöki és

Mngyri LeuéItára,kban

valamint
Adrl,tok, a, Káldy-örőhösök, és teljes jobbágyok életéha

Rainer Pál (történész): A község címtre
Dr. Kovács Jenő (történész): Kiilsítrtt

kjrtenetrnek rtd,atai a ]8-19. szózad,ból

Varga Eva (muzeológus): At/atok rl, község
néPrajzóhoz

Heltai M. Beáta: (premontrei nővér): A Pre.-
rnontrei női rrnd tnékm1sége afaluban

Mindannyian tudjuk, hogy a fenti munkák
nem fedik le a község történetének egészét.
Ezért a kötet I. számmal fog rnegjelenni, s

bízunkafolytaásban, amituj és több éüg tartó
kutatómunkának kell majd megelőznie.
Reméljiik, hosl a Tisztelt Olvasó veliink

együtt öriil annak, hogy elkészüIhet ez a
munka. Amennyiben tám ogatásra érdemesnek
tar§a, kérjiik utaljon egy tetszőIeges összeget
az Alapi*ámy 57Ámlájára (OTP Celldömölki
Fiókja, 85+rr04). Köszönjiik! Ezer forint fe-
letti adako zőnak tiszteletpéldanyt adunk. Min-
den tárnogató neve a könyvben olvasható lesz.

Természetesen minden más segítséget is
szívesen fogadunk, amely a fenti, avagy az
e|j övendő kö tet témáival kapcs olatba h ozható,
azok feldoYgozását segíti. Például: levelek és
levelezőlapok (bármely korból, katonától is!),
fényképek (ünnepről, hétköznapi
tevékenpégról ) ... Mindezeket a Polgármesteri
Hivatalban összegyűj {ük.

Adatközlők, mesélők jelentkezését is várjuk,
akik a gazdálkodásról, mondákról, díílőnevek-
ről stb. bármit tudnak!

ré gósz-törté"u"", *r,".#r§3,1]
a kötet szerkeszt6je
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"Most gyertek , szabad mellű örömök.. . "

lejthetetlenebb esenrény a
nyári vándortáborozás nra-
rad. Közismert, hogy a költ-
ségek emelkedése követ-
keztében az utóbbi
években le kellett mon-
danunk erről. Mi nevelők is
tisztában voltunk azzal,
hogy önerőbőI ez az idén
sem valósulhatna meg.
E zért is fogadtuk örömmel
valanrennyien Balhási
Istvánné igazgató-helyettes
ötletét, ho gy pályázattal
próbáljunk p énzt szerezni a
áborozáshoz. Még tavaly
ősszel küldte el azt a
p á|y ázatot, amelyikkel a
nagy iró, Gárclonyi Géza
nyonrába szerefiünk volna
szegőd ni, felkeresve azokat
a helyeket, melyek az író
életében fontosak voltak.
Mikor értesültünk a
pályázat sikeréről, márcsak
az volt hátra, hogy tovább
kutassuk azokat a le-
hetőségeket, amelyek a
részvétel összegét tovább
mérsékelhetik. Balhási
Istvánné és Györök Violetta
kolléganőim mintegy nreg-
szállottként újabb és újabb
pályázatokat adtak be és
nyertek el. Így elsődlege-
sen nekik köszönhető,
hogya 10 napos Gárdonyi-
frlra a részlvevők számára
mindössze 1500 Ft-ba
került (utazás, szállás, ét-
kezés)

Utvonalunk: Külsővat -

Gárdony - Budapest - Eger
volt. Az állomáshelyek egy-
ben szálláshelyeinket is
jelzl<, ahri minclen esetben
általános iskolákban vol-
tunk elszállásolva, itt a napi
egyszeri nreleg étkeáetés
is biztosítva volt
szánrunkra.

Júnirrs 17-én indultunk út-
nak, Első állonrásunk a
Velencei-tó partlán talál-
ható Gárdony volt. Három
napi itttartő zko d ásu nk alatt

Agárdon felkerestük Gár-
donyi Géza szülőhárÁt és
azt a templomot, ahol az
írót megkeresáelték. In-
nen hajóval folytattuk
tovább utunk a Szúnyog-
szigetre. Az itt talállrató
páko zdi csata em7ékét őrző
obeliszk, az arborétlm
még a hosszLi gyalogtúrát
is feledtette velünk. Ter-
mészetesen jutott idő
fürdésre, vizibiciklizésre,
csónakázásra, szalon-
nasütésre és foci-
mérkőzésre is. páran
közűlünk legszívesebben
itt maradtak volna, akkor
még nem is sejtve, hogy
Budapesttől és Egertől
ugyancsak nem lesz kön-
nyni a búcsúzás. Vasárnap
délután érkeztünk meg
Budapestre. A program itt
is változatos és gazdag volt
A Gárdonyi-szobor felke-
resése mellett nagy
élrnényt nyrljtott a Parla-
ntent, a Mátyás templom, a
Hadtörténeti Múzeum és a
Közlekedési Múzeum, a
nrargitszigel"i séta, valam i nt
az ami utőlag már d e nís nek
tűnik, de akkor tragikusan
éltük meg azokat a per-
ceket amikor elveszítetttik
P;fliTímeáL

Szerdán reggel indultunk
tovább Egerbe, ván-
dortábc,roásunk utolsó á1-

1omására. Valamennyien
izgatottan várfuk az egri
várral való találkozást. A
vár falai közt sétálva
nregelevenedett előttiink
az Egri csillagok színhelye.

rl Remélíük e huncutarcri !

Norberl nem cukkolta E

édesapjót, hogy neve §

tévesen jelent meg
előző számunkban. l

Elnézésl kérünk Tólh Tibortól "

és Nagy Mariannátó] N

a sajtóhibáért, N

fiúkhoz gratulálunk.
a szerk. l

T*i
VAT! HIREK

Miután leróttuk
kegyeletiink Gárdonyi sír-
jánál, felkerestük a Gár-
donyi Géza Emlékmúzeu-
mo| ahol az kó dolgozo
szob ája, lróas ztala, könyv-
tára ugyancsak nagy hatás-
sal volt ránk. pénteken a
csoport egyik része a város-
sal ismerkedett, míg a
másik része ellátogatott
Sárospatakra. A kollégium
mellett megcsodáltuk a
Rákőczi-vára| sétáltunk a
Makovecz által teruezett
szép városnegyedben, és
részesei lehettünk a
Nenrzetközi Bábfesztivál
egy koreai bábcsoport
előadásának is.

Anrikor már mindenki
arra gondolt, hogy a
meglepetéseket nem lehet
tovább fokozni" akkor jött
az igan meglepetes. Szom-
baton Aggtelekre kiníndul-
tunk busszal. A
cseppkőbarlangot valóban
láfoii kell,leírni nem lehel

Hazautazásunk napján
fájó szíwel intettünk bú-
csút Egernek. Ez atiz, nap
valóban feledhetetlen
élmény volt a 25 tanuló és
az 5 nevelő számira.

Az elindulásunk előtt
készített Gárdonyi.album
az őszre majd fényképek-
kel, prospektusokkal fog
kiegészülni, őizni fo gja
egy megvalósult álom
beteljesed és ét O rizni fo gja
aA, ami szép vol| ami em-
lékeinkben még sokáig
élni fog.

KissJá,rrosné

Ady sorai jutnak
eszemb e azon a forró július i
napon, amikor kint
vakítóan süt a nap, énekel-
nekamadarak,siskola
nélkül kicsit nrégis magá-
nyosan érzem magam.
Hiányzik az oly annyira
nregszokott gyermekzsi-
vaj. Hiánynk a csengőszó.
Hiányzikvalami.

Üresen konganak az
osáálltermek, csendes az
iskolaudvar, a park.
B iztosan nekik is
hiányzunk.

De gyorsan elszál7t ez a
tanév is! Felsorolni is nehéz
lenne, mennyi minden
tiirtént az elmúlt 10 hónap
alatt. Tervek, melyek
valóra váltak öregek hete,
dalostalálko ző, Zrinyi-nap,
Mikulás, karácsony, far-
sang, március 15., anyák
napja, hősök napja, kihívás
napja, mini VB, ballagás,
tú,rák, kirándulások
Budapestre és Kőszeg
környékére, gyermeknap,
évzáró, vándortábo rozás.
Bár számunkra az oktató-
nevelő nrunka az el-
sődleges, nrindezek a,ren-
dezvények mégis szerves
részét alkották az idei
tarrévnek.

Talán ncm tévedek, ha
azt állitom, hogy sokunk
szátnáta az egyik legfe-
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KöZtudott, hogy az
egészség - testi, lelki és szo-
ciális jólétet jelent. A mai ro-
hanó világunkban ingázunk
az otthon és a munkahely
között, dolgozunk, gyermeket
nevelünk, s egyszer csak azt
vesszük észre, hogy az idő
eljár, a gyermekek íelnőnek,
s mi elíáradunk testileg,
lelkileg.

Úgy gondolom, még ne-
hezebb a helyzete azoknak,
aki emberekkel bánnak. Em-
berekkel, akik idősek és
betegek.

Hivatás. Ma már ritkán
használjuk ezt a szót igazi
értelmében. szokták mon-
dani, az elhivatottságból nem
lehet megélni. En mégis val-
lom, hogy nálunk az ldősek
Otthonában dolgozni, élni,
tenni a munkát elhivatottság
kell.

sokan ismerik látták, hal-
lottak az intézet modernül
felszerelt, emeltszintű
ellátást nyújtó részlegéről,
azonban kevés szó e.sik arról,
ami e mögött Van, a gon-
dozási munkáról, arról az
értékről, ami intézetünk múlt-
ját, jelenét s remélem jövőjót
is meghatározza.

Hírnevünk, amely nem
csak a megyén belülre, de
azon kívülre is eljutott,
köszönhető egyrészt annak a
magas szintű gondozási
munkának, melyet az ápoló
személyzet már több, mint 20
éve végez nem csekély
íáradtsággal, odaíigyeléssel,
kellő empátiával.

Célunk, hogy
megakadályozzuk lakóink
egészségi állapotának rom-
lását, illetve szinten tartani
egy a már kialakult, vissza
nem íordítható krónikus ál-
lapotot. Mindez elképzel-
hetetlen lelki gondozás
nélkül, ame|y legfontosabb,
legmeghatározóbb lakóink
életében.

idős korban feladni az ott-
hont, a családot, a múltat, az
emlékeket nehezebb, mint
bármely életkorlcan.

Nekünk elsősorban pótolni
kell a hiányzó családot, hogy
érezzék van kihez íordulni
problémáikkal, van hova tar-
tozni, hogy az életet lehet így
is é|ni, ha már más választás
nincs.

Ebben a munkában leg-
nagyobb szerepe azoknak
van, akik a nap 8 óralában
közvetlenül velük vannak. a
íizikai megterhelés mellett
súlyos lelki teher nehezedik
ré4uk. Az ápolás, gondozás
mellett hallgatni a százszor
elsírt panaszokat, igazság'ot
tenni a perlekedők közt,
eltűrni, ha szidnak. Ter-
mészetesen örülünk, ha
elégedettek és hálásak, ha
kedvesek és vidámak.

Nehéz és íárasáó munka

Mi mégis tesszük. Tesszük
azért, hogy a ránk bízott idős
emberek életük utolsó
szakaszát széppé tegyük,
hogy pótoljuk az otthon he-
lyett az otthont, a család he-
lyett a családot.

Szeretnék idézni gon-
dozónőinktől, hogy vallanak
ők az idős emberről és hi-
vatásukról.

- Teri hdsi 1993. februfu l3.őn mqhalt.
Hdlila lolőn nem volt vdrallm, de neket4 nint
sdóűőn&, mqr dzó, Szeetíen, liszl ehen, 0zí
hiszem nogyon sok hkólfusóvgl qyült. Blr gz
utóhhi egy évben szdlemí ŰIqola ielentősen
luomloft, mQlis tde voh szuelellel, rogasz-
kodnsal , amit csú, viszonozni lehetelt. Éhes voll

minden simogoldsm, ninden kedves szóro és

borzasztó hólos volt nindu&t."

-'lőnosbucsí l99i. d<róhu 25-én elhunyt.

llyon volt, minl qy kedves i*q nqyopó, Őki
sohrem köveld, sohosem dQledellenkedik és

mindent megkőszön, nindená:t húlós. AttóI

dtekiníve, hEy kommunikdni nen lehelell
vele, nQlk mqilíelte nogől. Aszemei mindig
mosolyogtú., iókol ladott neveíni. iohg sükil
nen búntoll, inkóbb ő vllí lkit nindig kicrúíol.
tú, gúnyoltÚ,, s ő mindezt lűrle, p*sze mi
mindig megvédli{<."

" "En, nint gondozónő ure o pdywa, hogy
lEymond vé,letluil kuúlem. aszinlén meg-
mondom, fdlveléplem ebbel sz6p hivolósha,de
ma mór ió &zés,hogy desell,betq enbx&et
dpdhltok, gondozhltok, &iknek hnuula I*
helek, Tudon, hogy szükséqük van róm, s
kollégűmra llqyon ió hzés mósokon segílmi,
s lőlni l szenükha, hogy elf ogdnak , s lufiók ,
hogy qymás&t éliink, dolgozunk,

Szerelen az idős enhereket baiukkal,
blnotú.kd sgondiaíkkd qyLfll,s ezér! nmd.
ldm ezu a pdlyón. Az ópoldsgondozb neken
úlgy *zem nen nunko, hffien hivalls,"

' "lrülők,hogy ho fdnőlt fe;iid is, desikuúIl
mindazl mqlandnon, gmil dz idih enba/r.
úpolőEfuól, gondozásfud luúi kdl. Ragrz-
kodók, hálánk íudn& Ienní egy ió sióért,
naoly&t k.

Ugy fuzem, ill, ezen g munklhdyen nq-
lolóhm önnryon. Amit vdllollom, neg-
próhdon siwe\-IéIekk el elvégezni.'

Úgy hiszem, ezen sorokön-
magukért beszélnek,

Mé9 egy dologról szeretnék
szólni.

E nehéz, íárasztó munka és
a család gondjai mellett
szakítottunk arra időt, hogy
elősegítsük önmagunk lelki
és testi felírissülését.
Megalakítottuk a Vitalitas
szabadidős kulturális és
Sport Egyesületet, amelynek
keretén belül működik nép-
tánccsoportunk és kézilabda
csapatunk.

Célunk:
Kultúra, hagyományok

ápolása, őrzése, utódoknak
va|ó átadása.

Sport az egészséges
életért, s az egészséges élet-
módra nevelés.

Több mint egy éve
működünk. Rengeteg íáradt-
ságot, energiát, időt és pénzt
kíván tőlünk. nem egyszer el-
lená|lásba ütközünk ill. üt_
köztünk, de tesszük, mert
NEKÜNK MEGÉRl!

Horváüné
Zsani Magdolna
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A kühő ós behő totorozós utón ú

tetőíedóst kopotl o sok vírorl mególt ko"

tolikus templom,

torogon kövei közópkori eredelre mu.

lohok. Volószínü ll, Bólo ópííette oz okkor

móg kisebb lemplomol, omelyel o Bóo

íeló vonuló lörök serog felgyúilotl. A
lepusztuh épülelel o luierónusok
islúllónok hosznóltók, mo[d o dömölki

bencések oklív hiltorie§ztői munkóiuk

torón, l740 körtl megkezdtók helyro

úllítoni. "Koldu* küldtnk koldulnl' - írtók,

nódot veflek ós beíedtók a bmplomot A
gyenge ópülel nóhúny óvtized utón

öslzeomloll. A rógi kövek íel-
hosznólósóvol úi, nogyobb lemplomol

ópíttetett íel Silrroníi Szolón l790 körül.

Ekkor kopto iolenlegi íormóiól olemplom,

omdynek kezdettől íogvo - oz Árpód-

VAT| HÍREK

hóziok úhol kivóteloJgn liJzteh - Anl'loclrioi

Szenl Morgil voh vódőszenlie.

Most kótszúz ówel kósőbb ismót oz

eredeti szépsógóben bü§zkólkodik Kül-

sővat legszebb ópülele mindonnyiunk

ölömóte. 8onol 5óndor tokóoi ópítőmes-

ter ós munkqlúnoi kivúló, szokszerű

munkót vó9eztek. Nogy segíhégel nyú'líoi-

fuk o vofiok, okik íoníosnok óreztók, hogy

o közlóg lemplomo megúiulion, füg-

getlenül ottól, hogy ők belülről, vogy csok

kívailről lótiók oz hlen hózól. 5okon

odomónyokkol tómogoilók oz ópfikezést,

oz önkormónyzol kólszúz-ezer Íorinlol

odott. A plóbónio nogyórtókű kodoszek-

rónyól is el kellefi odni, hogy o sok el-

lorhodt tetőíót ki lehesen serólni. Az

0rszógos Műemlóki Hivotol előírósoi

olopión vógzetl munkút oz órseksóg

mórnöke ellenőrizls.

Az előkószílő munkótóí kezdvs o

kivitelgző kivólolztó,són keresdiil oz ópít-

kezós íizitoi munlróit is beleszómílvo o

leglóbbeí o helyreúllítús órdekóben Boli

Tibor plóbónos úr tetíe. A nopi popiteendői

melleil mindvógig oz ópítőkkel volt o

kónikuloi melegben ól o lzokodó
zóporesőben is. Fórodhototlon ki-

loríósólroz oz eről egy előzelel vofikóni

ulozósból merfihefis, ohol tolólkozott oz

oblokóból óldóst osztó pópóvol ós együtl

misózlrglelt sok-sok poptórlúvol.

l(ósröneilel lortozik neki minden közsógót

szerelő voli ember, oki örül onnuk, hogy

l(ülsővot hgielentősebb ópülele megúilult

Jó lenng, ho o lemplom hileles
lödónelól 0 beiórol mellefl lóblo hirdehó,

hogy minden órdeklődő megismerhessg e

nogymúhú műemlók histOritltt ós

úiióópílőinevél. 
A. p.
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úlegg erepíruány rürsőuAToNI
"Őszi Napfény" elnevezéssel az ldőseK Otthonában élőkért

kedves lnrlsővatiak!
A kőzségtren műkódő alapítványok száma irrrmár háromra

glarapodott. A Kúlsővat Községért" illetve a "Va,rga csa]ád"
alapítvínvok utárr elkezdte működését az Idősek Otthona áltat
Rákos Béla tapolcai lakossal - aki egyébként int9íetűnk e6yik
Iakójának hozzátartozóla - közösen létretrozott "Oszi Napfény"
alapítvánv.

Az alapiwány cé|jaz
- A kűlsővati Idősek Otthonában élők mindennapi

életviteléhez segítségnvrrjtás, kűiönös tekintettel a
mozgássértilt, járóképtelen szenrélyekre, szállításuk ne-
hézségeinek megold:ísára speciáiis személyszállító mikrobusz
beszerzése.

- Az idősek otthonában élíík egészségűgyi ellátzísának, kul-
turális foglalkoztatásának, valamint az otthon korrrfortfok-
o zaíának emelése érdekében : e6észsé5ügyi gépek, műs zerek
beszerzése, kulturális illetve szabadidő jeilegű foglalk-
oztatásához anyagok, eszkózők, berendezések beszerzése,
ilyen jellegű rendezvénvektrez, programokhoz támogatás
rrfit:Ása, valarnint az egész intézményben, de kűlónósen arégi
épületrészben az elhasználódott berendezési tárgya\ bútorzat
cseréje.

- A kúlsővati ldősek Otthonának működéséhez,
fenntartásáho z arlyagí eszközökkel segítségnyrjtás,

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely rnaglar és külfóldi
magán- ésjogi személy csatlakozhat annak érdekében, hogy a
fenti kőzérdekű cél megnlósításához anyagi segítséget nyíjt-

Alapítványunkat a Veszprém Megyei Bíróság PK.
60729/1994/2. szárrtú végzésével 625. sámon a Bírósági ny-
ilvántartásba l 994, június B-án bejegyezte.

Az alapítvány kezelő szerveként őt tagú kuratórium
rnűkódik, melrirrek tagjai:

- Rákos Béla tapolcai lakos
- Dr. Orbán Gyór6yné, a Veszprém rnegyei Ónkormányzati

Hillatal szor:iális űgyekkel foglalkozó íőelőadója
- Sebestyén Zoltár.r'é, az Idősek Otthona főkónyvelője, aki

a kónweléssel és az adminisztÁcióval kapcsolatos feladatokat
láqja el

- Kissné Kiss Zsuzsanna, Kúlsővat községjeglzője
- SzalaiJózsef igaz6ató, a kuratórium elnóke.
Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt támogatóink szíves

frgyelmét, hogy az APEH Veszprém me5yei Igazgatősága
hatátozata alapján a támo6atásként befizetett pénzősszegek-
rőI az adóalap csökkentő kedvezmény igénybevételéhez
levonásra jogosító igazolást adunk ki.

Az alapítvályt'o z érke ző tárylo gatásokat az AGROBANK RT.
Pápai Iroda nemesszalóki Képviselete keze-lésében vezetett
9416-7lr07 szárlrlú számlánkra várjuk. Ma6ánszemély
támo5a-tási sándéka esetén befizetési csekket küldiirr\ vagy

Fdó: Andíónyi Anthás

személyesen is befizethető a támogatás Sebestyén Zoltár'né
fótónyvelőnél az idősek otthonában.

Az alapítvány levelezés i cím e :

"Oszi Napfény'' Alapítv-ány
9532 KÜI§ŐVAT, Béri Balogh Ádám u. 1.

Előre is megkószónve az intézményúnkben élő idősek iránti
segítő szándékú támogatzísokat, a lap r.alamennyi olvasóját
kószőnti:

SzalaiJózsef

9áTl nínar
Felelős kladó
Pethő Gyula
szerkesáő:
Aczél Péter

A lapot Külsővat Önkor-
mánlrlatának meg bízásából

a "Külsővat Községért
Alapíwány |.léntétl meg.

Engecély száma:
B/FllF/2l61/í 993/VE

Kélzült a pápal Jókal Mór
várotl Könywár Kötészétl

ós
sok uorosító Műhalyébrn,

Frlclór vczető:
Dl, H.rmann l.tván

Tlpográílr:
Polgáma Nam.th Katalln

A következő, októberben megielenő sámunkban azeÍ,ső szabadon megválasztott Önkprmányzat számol be
az elmúlt négy esáendő munká/,rő!, ahogyan ők|állák. Kér|ük kedves vati olvasóinkat, írják meg

véleményüket, hogyan érlékellk eá azldős?Akot, ml tetszett és mit klíogásolnak, mi{ vádak és mit kapiak
1990. ősze őta. Az őszinte véleményeká1994. október íO-ig kérjük a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.
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