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..,Eizaűnas szíwe[ jároma aűgot,
S amit az é[et uágott,
kfrtggesztema se6et a szíuemóen
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'k{bk, 
szomorúan ny'zeft

A Kis lézustp itt aan a frözeűen,

A szeretet csodálatos dolog! Mirrél tóbb árad belőlürrk, arrnál több
malad belóle rrekirrrk, arrrrál gazdagabba|.!9szünk.
Karácsorry közeleg, a szeretet {irrrrepe, Szeretetürrk drágábbnál
drágább ajár-rclékokkal akaIjuk igazolrri, s szomorúak vagyurrk, ha ez
rretn sikerúl. Szomorkodjurrk?...
Ne!...

szeretettel is lehet szereuri.
Figyelek Rlid. Látom, hogy bánt valami. Elmorrdod. Meghallgatlak.
Mindkettetl érezzük a megkönrryebbülést, a boldogságot.
Karácsorry este tilrrrrk a karácsor-ry'a vagy az illatozó ferryőág mellett.
Meggyújqjrrk a gyertyít, a csillagszórót. Felállunk. A csillagszóró és a
gyertya férrye könnyeket csal szemünkbe. Egymásra rrézúnk.
Osszetartozutrk. Boldogok vagyunk. Szeretúnk.
Karácsorrykor az egyedülállók (magányosok) még magár-ryosabbak.
Gorrdoljul-rk rr{jrrk is! Elég egy szó, egy moso|y, hogy feloldjuk ezt a
magányt.

Azuúrl elrrrírlr-rak az űnrrepek, s jörrrrek, újra a hétkózl-rapok. A
szeretet lárrgja nrajd újra halvárryabbarr ég...

Vigyázzurrk rá!

Őrizzük meg!
Ne hagljrrk kilrrrrryrril

KissJánosru

Legy]nfr fuit jo 6 ó afrs friggynnfrreníü[et [en

S ru uafrtgy íecem6er6en,

fu tíog frar óu o ny i únnep e fot !

A szretet lángja
Tél. December. Karácsony.
Zőzmarás csipkefúggónyök, csillogó j égcsapok.
Békesség, csend, fehérség horrol a tájorr.

A csikorgó hideg arcunkba mar, a szívürrkig hatol, s a szív melegétől
felengedűnk, megszelídülürrk.
Karácsony kózeleg, a szeretet únnepe. S mi, emberekvalami kimond-
hatatlan belső kényszer haúsára mindannyiarr meg akarurrk, és meg
tudunk változni. Nem csodálatos?
Valamennyierr váglunk a szeretetre, a megértésre, a györrgédségre,
a lelki békességre. Békesség! Béke! - ezt akarjuk.
Miért dúlnak akkor mégis háborúk? Miért halnak meg mégis ártatlarr
emberek és gyerekek? Miért sebezzük meg egymást naponta szavak-
kal, szócsaúkkal, tettekkel?
Szeretet...

Naponta megyúnk el egynás mellett, s rrem figyelürrk egynrásra; csak
a saját gondunk foglal le bennürrket; csak a saját igazurrk érezziik
igaznak. Miért?
Mindannyian szeretetre születünk. Mindarrrryiónkat védő karok, óvó
tekintetek kisérnek születésünktől fogva. Szerettek, szerettlek betr-
núnket. Miért, mitől változunk meg? Nem lehet, hogy rre éreztük
volna még a felénk áradó szeretetét. A bajbarr, a nehézségben köny-
nyebb volt elüselni azt, ami fájt. Akkor miért van az, hogy félünk
átadni, átsugározni másokra is?
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Együtt gondolkodva
A szerfusztőbizottság ltöszönti az olaasót. Eg lijság akkor igazán jó, lm az ese,men,yeket frissen közti uagis aktuális, lla ez,t nan
teszi (anyagl okok, kiadási nehézségeh, stb.) akkor nun is igazán újság. Miael a Külsőuati Híreh csak alhalomsztrűm jebnik
meg, íg nun tud ekget tenni a lakosság ebárasánah, kíuánalmainak.

Khda,hetik, akkor aan-e éftelrne a megjelen,ésrlek? Igen,, a uáLasz, rneft utólag is l,ehet az esunényeket értéfulni, uélelnÍnyelut

alkotni, és azht is, hog a lnkosság megfeleően tájékoztatua Legen, és uéleménryt mon,dhasson.

Mindmkinek aan aélnnénye eg-eg esernény kaPcsán, akkor jó a,, lru azt el is mond,hatja, Tulajd,onkePPm itt uan értelm,e a
helyi tnpnak. Véltminyehet hözuet,ít, azért, hog a köaetkező eseményeket, döntéseket befolyásolhassuk. Az elgondolasa a
sznhlsztűizottságnak az, hog a laP lrgn.agobb részét Ónök ímák rneg, aiért azt terüa-zük, ltogt a uéLtmények, Ieueltk

hözreadásáual színesí.tsük a laPot. Lehetőséget adunk a uéLemények összegűjtésere, h.og a köuetka,ő számunhban azokat kiizre

bocsássuk és Önöhkel egüu ú$uk a höuetúő számot. Mind.en ird.ekőd,ő inekt, uélnnényt hözl;iink.

Ked,ues Oluasóh! Próbáljuk meg a községünk, a mi érdehünhbe közösen, csel.ekedni.

A masikuáttozas, hog a szerklsztő a legtöbb érfuklőd.ésre számor furtó kérüseket teszifel azillrtékeseknek, amire auól,aszt kiizÖt;jt)k

is. Ez Lenne a laPunk íj arculnt fonnáLasa. Közösen a köz érfuhebm egiitt gondolkod.ni és cselehedni.

Kedues Kiikőuatiak! A ka,rácsonyi szfun blLetőségét felhasznáIaa, ltíuánunk m,inden kedues Ol,uasőnak béfusséget, staretetet,

meghtést, Községünk jelene, jöuője soh bőlcsességet, egmás segítségét,igényli. Fogjuk meg egmás ka,ét és segttsünk.

Békesség a jó akaratít. embereknek! Ezt k,íaánja a szerkesztőbizottság.

A POLG/íRMESTER VlfiÁSZAl :

Le gfonto s abb herdé sehk :

Mihor lcsz, tclefon? Eh,leszik+ a befiz.etók Paup? Mihor lcsz
gázszolgdlta%ús? Mi lesz uelcd ishola?
VáIaszol: a Polgí.rmesfur.

- A KÓGAZ Rt-uel kötőtt rugóltnpodás alapján a is 1996
aégag fult, lrcg mcgualósuljott. Jelmbg a tmlaő d,olgozik,

janu.álban. fogjuk tenlegatetésre behíuni a szolgáltatasra be-

fubteU lakosokat,

- Milcgueled ishala?

- Az iskolat mindm. h.írey,telis ellgnére smki sun ahnrja nug,
- Mihnr lesz tclefon? Ebeszik-e a befrzetók Pénza? szüntetn,i. Sajnos az infla,cű matékét nun kőaeti hőrsEfu*

-Bőbsekqlmreállamtitkárúrtajékoztatásasztrintapápatel- bnéteb és a hiánY nőkkműsére nagon heués llha,ŐQÜnk

nél tiult tulajdonosuáltas óra a rckfon,fejLsztés kínálkozik, Pmlgi szárnítósok sztrint ebben az éuben 5 milli,o

fotytatásának már Áincs semmi akad,álya, tg t oőo-nái pupa ímintot takarÍthattunk uolna rneg, lla nem Inuu a, ifuIában
'után 

térségünkben is elhnd,őd]tet a munka. Az ígéretek szeÁnt fek_Őtagozat. BÍzun bmne, hog az isknla uezltéY mq tu"il;ja

az éu uégere mind.enh.ol műkőd.h,et a tekpn,. Ebíű höuethaik, oldani 
" "y_o.1r::tilr.os 

oktatást szlrmyebb hőltQtffiőlis a

hog a ir7ortrn parz nemfog elaeszni. ímnmrnadas érdehébn. Ug énun, hog a koőq lahnssága

- Mihor lesz gúz.szolgíltaais? féIti iskolánkat, ffi, cserébe ll fog mondani auffil a khség-

fejbsztésekrű, amelyefut jogal eluárlrutna tőlűnh-

Nagyörómmetc..,"..,.á ::::::""ft:-:"::,::::^-,1#íffiff',.T ,:::1?:::Í,§^egielenteÉsérsdvesen
.r.ii..rrt.tt.* eddig az újságot, de nem toito* összeegyeztethetőnek a polgármesteri feladatok ellátásával. Szeremék minden sámban
beszámolni a Polgáimestéri-Hivatal murrkájáról és szívéserr válaszolok a hozzám irrtézett kérdésekre. Remélem a régi kedrclt rovatok
megmaradnak. Biitos vag|ok abban, hogy színesebb, változatosabb lesz, amire garatrcia a Horváth l-aci bácsi vezetésérrcl műkódő fiatal
hölgyekbó1 álló szerkesztőbizotság.
Nehéz röüden írni az elmúlt egy esztendő munkájáról, amit a közmeghallgauison már részletesen elmondtam.
Az 1995ós esztendő nem kedvezett az önkormányzatoknak. Az év elején már látható volt, hogy pénzÜgyi
nehézségekkel kelt megbirkózni, amit a márciusi kormánycsomag tovább nehezített. Kúlón rámogarást kellett
megpályázni, amit szigorú takarékosság bizorryíásával tudturrk elérni. A tervezett új beruházásokat rrem lehetett
megkezdeni a felújírásokat is csak korlátozott mértékben végezhettük el. Köszönjiik a plébániának, hogy anyagi
segítségével az emlékművet bekeríthettük és fákkal kórbe últethettúk. Sok segítséget kapturrk az Idősek
Otthonától is. A jövedetempótJó támogatásban részesúlő munkanélkúlieket bevorrtuk a közmunkákba. A
növekvő elszegérryedésen próbáltunk segíter-ri a legrászorulóbbaknak nyújtott sokféle rámogatással. Községúnk
tórténelmének is jelentős eseménye volt, hogy a képviselő-testület ismét Ktilsővat ősi jelképét - amelyet már az
1700-as évektől használtak őseink -, címer formájában üsszahozta ajelen számára.

Súlyos terhekkel tekintek a jövő évekre. Bírom bentre, hogy mindenki telje's felelősséggel fogia értékelni
helyzetünket és a rrépszerűtlen irrtézkedéseket is vállalni fogja a képviselótestület. Fontos, hogy mindenről
őszinte és pontos tájékoztarást adjunk, hogy senki se érezze azt, nélkúle a háta mógótt döntenek.

Bízom benne, hogy Kúlsővat minden nehézséget átvészel, jóvőt épít az itt élőfiatalságnak, megerősödve és gazdagodVa lép át ajóvő
évezredbe. En mináen erómmel és tudásommal azon vagyok, hogy ezt a célt szolgáljam és ehhez kérem minden vati támogarását.

Az elkövetkezendőúnnepekhez békés családi karácsonyt,azqesztendőre sok erőt a murrkához, kemény kitarrást anehézségeklekúzdésére
AaélPébrés nagyon sok bizakodást kívánok a szebbjövő elérésére.

Ke/fura. aanarzaa* áiarr,pínír eo a4U4? al éu4' éará&
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GoNDoLAToK Az rsKotÁnxaót
losson ismól vóge lesr egy óvnek. Jönnek o szóp, fulón o legszebb ünnepek. Gyertyók gyúlnok, csomogok

bomlonok, öröm, bóke, szerelet kohtizik minden hózbo.

llyenkor óv vógón mindenki visszonéz egy kioil oz elmúh időre, szómvelósl készíl. Azulón összegez. Visszole-

kintve iskolónk e nop|úri óvben vógzett nevelő-oktotó munkóióro, kkolón kívüli tevékenysegére, órtókelósünk

hosonlít egy nogy solód szómvelóséhez. Nem minden sikerült úgy, ohogy szereilúk volno, ennek ellenóre szóp

vo[ ió voh fo hosznos voh. Sok minden volt, ominek fudtunk örülni, vidómok voltunk, lelkesedtünk.

Egy iskolo életóben onnyi minden ododik, omi íeleitefi o kudorcoi, megszépíli o roszot, és ilyenkoí csok o siker,

o feleithehtlen morod meg emlókeinkben. Vidóm forsongi műsonol kezdEk o múlt év iskolón kívüli progromiót.

Méltó keretben emlókeztünk meg oz l 848/49-es fonodolom ós szobodsúghorc óvfordulóión. Tónrhníolyomot

szelvezliink o lonulók rárzére, gyermekeink bizonyítofiók, hogy órdemes voh. Szovolóversenyen vefiek résrl

tgnulóink két helyen is: Pópón ós Bozsibon. Az olsó hgozotos tonulók közül hórom fő képviselte iskolónkol o

voszori nyelvmüvelő versenyen. tlsók lenek. A tovosz legszebb ünnepón, Anyók nopión lófiek gyermekeink

színpodro, kedves, meghotó műsonol teilék szebbó erl o nopot. Az iskolún kívüli műsorokro szobodideiükben

pedogógusoik irónyítósóvol kószültek,

Az oktotó munko tórgyi feltéleleinek bizhsílósóro egyre-móyo indultok útnok o kiiltinbOző pólyózobk. Soinos

oz idón nem túl nogy sikenel. Egy pólyózofól mégis örömmel szómolhoíunk bg ó0.000 tl édékű könyveí nyerl

el oz iskolo o könyilór sIómóro.

EliOtt o bollogós ideie. Nehéz szíwel búoúdok o 8. osztólyosok. Az elmúlt tonóv

oz utokó előtti progromio rzínvonolóbon felülmúlto oz előző óvek hmonló

műsoról. Kevós folu dksekedhet olyon olopíMnnyol, miil o külsővoli Volgo-
(solód AlopíMny. Ar elmúh hnév évzóró ünnepélyén oz iskolo törlónetében dó
olkolommol odto ól dr. Vorgo József proíesszor úr ozAlopílvónylómogotóúl lóng

Hoinolko vógzős lonulónok. Az ótodóst oz iskolo tonulóinok topsviholo kísérlg

omi oil ielenletle, hogy o tonulók elfogodtók o kurotórium dönÉsét,

A nyór sem telt el eseménflelenül. Tonulóink egy ooportio Pécsen és környókón

ismerkedtek hozónk nevezeíessógeivel.

Mór o koróbbi óvekben úiro bevezefiük o leóny tonulók részére o hórtortósi

ismerelek funúrgyot. Alop fekzerelésként először vorrógépeket vósóroltunk. Ez

óvben beólliloüunk egy mini-konyhót o hozzótorlozó íelszerelósekkel. A gyokor-

loti oktotós így igozóból gyokorlofivó vólt.

Mint minden évben oz idén is ellólogotlunk oz idősek ofihonóbo, kis műmrunkkol

néhóny boldog percel szereilünk oz ofl lokóknok. Rósrl veilünk o Íolu szüreli

műsorón, omely szereplőnek és nézőnek egyorónl szép emlók morodl.

Hogyomónyunkhoz híven november hónopbon o Zrínyi nopon megkosrorúztuk

iskolónk nóvodóiónok közsógi emlókművél ós iskolónk íolón elhelyerefl dombor,

művót. Tonulóinkot színvonolos délulóni műsonol oióndékoduk meg.

Mór is itl oz év utokó szokoszo. Pedogógus ós lonuló vógzi oz okhtó,nevelő

munkót, közben lervezi o szerelet ünnepónek, o korócsonynok méhó megünnep-

lóél. Tervezi o iövől, ós közben oggódik. Aggódik o foluér1 o gyerekekón, oz

iskolóért. Aggódik ós bízik o iövőben...

Bennünkel pedogógusokol egy dolog öszíönöz o munkúnkbo: o gyermekek

slerelele. Ami bennünket or elmúlt évben elégedettó lett tonulóink egy-egy ió
íeleleh, íelénk irónyuló szerelele, példomulotó mogolorlóso. Befeierésül Dsido

Jenő erdólyi mogyor köl6 szovoit idérem:

Kemény túrgyok zuhognok íeiünkre

súlyos, vérező kövek,

de ného röppen nhai is

szeretet és rőzso is.

-zm-

- Arórl szűnne meg oz iskolo, merl nincs pónz, igoz? Mosl megint csinóliók o buszvórókol és oz

utokol. Hq ehőre iól ainóltók volno meg, mosl nem kellene meginl ene költeni - hongzotl [.

Loci véleménye.

- Szabi, le mit gondokz?

- Ho ótteszik o felsősökel (elldömölkre, nogyon ro§sz dolog lesz odo beiórni. A lonórok sem

okoriók, mert nekik is el kellene menni, s nem is bidos, hogy lenne móshol óllósuk.

Tolón egy kksit elkeseredefiebbre sikerüll o beszélgetésúnk eköíele, de ozt hiszem ebből kitűnik,

mennyire íoglolkozlotio o gyerekekel is oz iskolo ós o íolu iövöle, Ezutón kellemesebb témóról

esetl szó, oz év legszebb ünnepéről, o korócsonyról.

- Vőr!őtok-e a korúsonyl, és hogyon készíihök ró onhon, tllelve oz iskolúbdn?

l(orcsi szólol meg elsőkénr

- Nogyon vórom mór. Mogom készílek koszorúl, vonok is volomil, megpróbólom o soiól

öileleimel megvolósíloni.

- Én is nogyon örülök neki, merl vógre lóúolom oz unokoleslvéremel. Aztón kívóncsi vogyok,

kit fogok kihúzni oz oszlólylólsoim közúl, s gondolkodholok, mil vegyek neki - mondlo Koti.

ln kell mondonom, hogy oz iskolóbon él egy hogyomóny, miszerinl oz egy osaólybo iórók

megoióndókozzók egyúúst koróoonykor, Mindenkinek o neve bekerül egy "kolop"-bo, mojd

húznok, s oil lepik meg oz ulokó nopon volomivel, okinek o neve o popíron óll.

- Rudi, te hogyon készülsz oz ünnepre?

tlőször úgy volt, hogy veszek volomil o szüleimnek, de mivel kevés o pónzem, ezérl úgy

dönlölíem, hogy vósórolok volomi aekélységel ós kószíhk is melló még. [n ozt hiszem, ho voloki

igozón nogy öiömöl okor szerezni szeretleinek, okkor olyol od, omil tiszto szívből od,

- Én vórom is meg nem is o koróoonyt. Nem ozórt, med hideg lesz, és merl nem kell iönni

iskolóbo. Ugyonis én ,zeretek iskolób0 iórni. lgen, meg ozérl, merl Jézus születósót ünnepeliük,

oióndókot, szeretel kopunk - hongzik Zoli őszinte vóloszo.

-Melyik oiándék o ió oiúndék?

- Az o ió, omit én kósrítek, s ominek örül oz, oki kopio - mondto E. [oci.

- Az oz érlékes oióndók - teszi hozzó Koli -, omil telies sIívembíil odok, nem muszói onnok

drógónok lenni, legyen oz egy órök emlók.

Én is így gondolom.

Ezúton kívónok minden kedves olvosónok o kükővoti Áholónos kkolo tonulóinok nevóben is

kellemel koróoonyi ünnepeket ós örömökben gozdog, boldog úi esztendőt!

Szoloi Dóvid 7. osilólyos tonuló

Diákcsevegés
Az úisóg szerkeszlősóge megkérl, hogy készíBek riporlol tonulótórsoimmol onól, hogyon érzik

mogukot oz iskolóbon, s mikóil vóriók o korúoonyl. A lámo nehéznek ugyonokkor izgolmosnok

lűn! ezérl szívesen vólloltom o íelodolot. Beszólgető portnereim heledik ós nyolcodik osilólyos

tonulók 6eg Kóroly, Mohóoi Rudolf, Szólódi Kotolin, Nyóri Zoltón, Szobó Lósiló, Elek Lószló ós

Horvúth Szobolcs.

Mikor megkérdeaem, mi o vólemónyük oz iskolóról, tonóroikról, röglön o köréppontbo került

oz inlózmóny megszűnésenek problómóio. De nózzünk néhóny vóleményl:

- Az iskolo nogyon ió - mondlo Kotcsi -, s oz lenne o ió, ho nem szünletnók meg. Szerinlem oz

egész iskolo ós o íolu sem ért vele egyet. lgoz, hogy kevós o pónzük, de megvon itl minden, omi

o lanítóshoz kell video, lávé, rzómílogép, szemlólbtőeszközök biológióhoz stb. Von egy-kól

olyon lonór, oki tObbet kioból, de ozórl megpróbóliók nekiink megloníloni o lényege|, hogy

íelnőtt korunkbon ne legyen semmi gondunk. A gyerekekkel iól tissze lehet borólkozni, ozokkol

is, okik mós íoluból ;ottek.

-Sok embergyereke iór ide -bszi hozzó Rudi, oki Adoriúnhózóról voló. Mitfog oinólni oz, okinek

hórom gyereke von, és különböző osztólyokbo |órnok? Hórom különböző iskolóbo íogiók őket

beírotni, vogy hogy lesz ez?

-Srcretszide iúmi?
- Kedvelem o lonórokol, mindenl megtesznek azó{ hogy tonuliunk.

- Megszoklod mór a sulit?

- Rószben igen, részben nem.

- lúil iehnt ez?

- A gyerekekel igen, o lonílós menelól nem. l(omlóról iöttem, otl móskóppen tonílonok.

- k b, Koti, hogy vélekedsz az iskolúról?

- ilem nogyon szeretném, ho megszűnne. Mi moí hebdikesek vogyunk, ozlón |övőre mehehénk

egy mósik iskolóbo, ós nem is biilos, hogy felvesznek bennünkel, S okkor hol végzünk?

- Szerinlem sem volno ió öilet - mondto Zoli. Most egy évig iório.k mós iskolóbo? Szélhullion oz

oz óltolúnos iskoloi elóí, omil összegyűilöttem? Nem lenne ió, tn minden lonón kedvelek, de

íóíleg oz osztólyfőnökömet, kiss Jónosnót, Az osztólytórsoim h elég rendesek.

- A nyalcadikonknok ni o véhménye?

- Jó, hogy helyben von oz iskolo - mondío Sz. Loci. Azóil sok o voli, okinek el kellene mennie.

llo mós iskolókol nózek, tolón kevesen iórnok ide, de iól megvogyunk. Szimpotikus, ió o légkör.

Sok lehe!ősóg von o lonulósro ós o szórokozósro is.
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Kicsi aglok én, majd megnöuök én...
Amikor felkórtgk orlo, hogy kiok pór sorl oz óvodóról, gondolkodóbo estem, hogy

fuloidonképpen mit is hiok.

ilo|d vógiggondoltom ozl, hqly mi is lörlónt ebben oz egy óvben, omióto ón itl
vogyok oz óvodóbon.

hhomók onól, hogy oz egyes nevelói lerüleleken be!ül mit sikerülr

megvolósítonunk, de ugyonilyen íonlosnok hrlom oz óvodón kívüli khón-
dulósokol, tevókenysógeket is. Úgy hiszem, ezek ozok, omelyek közeiebb hozzók

egymoshoz o gyerekeke! óvónólel, s nem utokó sorbon o szülőkel.

Tovoly októberben o szombofielyi Gyerekek Hózobon voltunk Lego-kióllítóson.

A gyerekek nogyon ólveilók oz embernogysógú Lego-íiguróko1 oz elemmel

müködő - szinlón Lego-ból készült - gópeket. A kióllítós megnózóse ulón móg egy.-
kls iótékro is lehe6sógünk nyíh. A legnogyobb ólmányl ozonbon mágis o vono-

tozós ielentetlg o vissroúlon ugyonis külön vogonunk voh, így o gyerekek

szobodon mószkólhottok, nózelődhettek oz oblokon, elfogyosztottók o morodók

elemózsiól.

A kiróndulós végón elmondhofiuk: elfórodtunk, de megérle. [zzel ozonbon móg

nem ért végel oz ötömúnk, ugyonis nemsokóro órlesílésí koptunk, hogy o

sonolóson nyertünk egy doboz Lego{, Termószelesen ennek is nogyon örühúnk,

hiszen ezzel is gyoropodoil iótékkószleünk, ós morodt egy lórgyi emlókünk is.

Á mósik nogy kOztis ólményünk oz úszóknfolyom voh. Erre oz anyogi hótteret
pólyózol úlión sikerüli elnyerni. A nogycsoporlosok közül szinte minden gyerek

rószl vetl, ós ki iól, ki kevésbé "meglonuh úrzni", oz ügyesebbek ulolsó nop mór

o mély vízben is megmuloflók, mit tudnok.

A iúniusi kirór,dulólunkol o veszprémi óllolkertbe szervezük. Az egósz óvodo

szülotkel együtt veli rászl ezen o kiróndulóson. Vógigsótóltunk oz óllotkerten, o

szülői munkoközössóg mindenkit meghívott egy-egy íogyiro. Hozoindulósig móg

egy kis időt ehohotttink oz Állgtkert előfli vidómporkbon.

trről o kirúndulósról is élményekben gozdogon lértünk hozo,

ós omi o legfontosobb gyelekek, sdlők, óvónók egyorónt iól
óreilék mogukot.

Ebben o nevelósi óvben színhórlólo§Olórl teilúnk 0
telldtimtilkiMüvelődési llózbon, o Homupipote dmű zenés

meseiótókot nórtük meg. A gyerekek némi írelítőt koplok o

színhózi viselkedósról, ós "álóten" tolólkozhottok a mesei

hősökkel.

Anyogi lehetőségeinkhez mérlen, szerelnónk minól bbb
ilyen iellegű progromot szervezni, erzel is bővíteni o gyere-

kek ismereteil, s minól tiüb pozilív ólményhez jutlolniőkeí,

hogy moid omikor'nogylónyok" lesznek is szívesen em-

lékezzenek visszo oz óvodoi év ekre. Németh piroskd

Würu Són"dor:

'ZEPAFrWÓk ep a f eny ő té ten-ny tír o n,

sose fepiíermdt á[ott
n$ az ágánjég szftázú,
níe z ö {íj e cs a fr p ottp tíz: ií1

fugy kar fus ony itrttruír ej ő,
érfrezifraz új eszteníő.
X,tíg a mező dunuí, ftiz ií,
a z ö [í fenyuu u a frp ony áz ií1

Dí§ZDO§,@.Ys

{iándéhunh aftétriét
növelhefjüh, ha nagy gondof
íordífunh a c§omagolásra is.
K hülönböző nagyságú és íormqiú
díszdobozoh jól mufafnah a la alaff.
Íme egy öflef a soh hözül:

Il sablon alapján nyírd hi a Íonmát harúonpapírból. fi
§zaggaíoff vonalah m€nfén harcold meg ollóval, ígiy
hönnyű lesz meghqiírogafni. Kqizo[ rá.hülönböző min-
fáhaf, esetleg bevonhal,od szép harácsonyi papírral is.
Ezufán hqiíogasd m€g a dobozf és ragaszd össze a
íüIehnél és az a§án. Kahd bel.e az qjándéhoí § végül
illeszd össze a "ma§ninál" ateteiéí.

K hész dobozf harácsonyTadíszneh is használhafod. II
íormáf lehef nagyífani vagy hicsinyífeni egy négyzetíb-
c§o§ lap segÍfségével.

Xó munháf hívánunh!

IGY VAROM A KARACSONYT!

pordán szilvia
nagycsoportos óvodás rajza

Mkóczi u. 8.

Tóth Bernadett
nag,ycsoportos óvodás rajza

Dózsa u. 16.
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ÉlETüNKBőL
Etmondja:

az ldősek Otthona igazgatója az intózmóny
idei fontosabb esemónyeiről

Tísztelt Olvasók!
r Miutón u lop megielenósóben egy hoszobb kányszerű szünel kövelkezefi be, oz

elmúlt időszokbon nogyon sok olyon esemóny törlént melyríil beszómolhobk

0nöknek. Mór oz úiévlndíitóso o'közösség'iegyóben lórlónl, hisnn dolgolóink

es csolódtogioik egyrósze együtl köszönlötte oz úi óvot o kuhúrhózbon. Azlón

iöilek o dolgos hóilröznopok...

r Ar ismerl gozdosógi megszorílósok eredmónyekóppen oz ldősek 0nhono is

nehóz oozdosóoi ével kezdeil. kónyszerü intézkedósek sorozotfi kellefl lokóink-

kol esiolqozti-inkkol elfogojmműnk ós bevezelnünk. tzek lokóink életeben

bizonyos - eddig oz intézmóny óhol vrillolt - szolgóltotósok ófiórílosfi ielenlel-
tók, míg o dolgozók esetóben o rocionólisobb munkoidő kihounolbóg {pl.

műszokok ólszervezése) bevezelósól, bórezési lehetősógek nólkiil. Mindezek

ellenére elmondholom, hogy o lokók ós dolgozók többsege kuhurólton ól
fegyelmezetten vette tudomósul ozokol q szómukro hótrónyt ielentő meg-

szóiítósoko1 melyeknek mosl mór huzomosobb ideie elszenvedtíi. Az ldősek

0ühono közösóge ilyen negolív tendenciók ellenére is bizonyílotlo, hogy mo-

gosíokú elhivotottsógóvol ozón o színvonolon tud megfelelni oz idősek, o szokmo

es o közvélemény óltol tómosztott követelmónyeknek, melyel elvórnok líile. [zl
bizonyítio or o sokszínű progíOm, oz o munkoritmus, omelynek "végler-

mékeiból" kiemelnók egynéhónyot.

r Az intózmeny életónek egyik ielentős óllomósokóil l 995 februóriibon, olig egy

hónoo olott önólló mosodfi tudtunk lótrehozni közel 3 millió Fl bekerülósi

kOhság§sl. A dolog lányege, hogy mindezt óllomi, önkormónyzo|i pónz nólkül

odomónyokból, tómogotók, szponzorok segílsógével volominl oz'Oszi Nopíény"

Alopítvóny tómogotósóvol. Az úi mmodo lótrehozósóvol 5zóllilósi költ§ogeink

meószűntek (ezideig Dókón mosotfunk), oz e cóho Íenntorlotl lehergépkocsit

elodtuk, oz oulomolo gópek beóllítósovol lótszómaökkentésre nyíh mód, o

mosósi köhásek felóre aökkentek, oz oulomolizólós eredmónyekóil o

munkoidő kihosznóltsog iobb, oz otl dolgozók munkokörülmónyei iovultok. A

februórbon léíesíletl mosodo ozólo lovóbb gyoropodotí olopítvónyunk

tómogotósóvol Sffi ezer Ft értékben úiobb nogy bliesítmányű vosológépeket

óllítottunk be.

l Rendkívül ielentős esemóny volt intézmónyünk ólelóben o fennlorló Veszpróm

Megyei l(özgyűlós működesvizsgóloto, ielenleg közismert szóvol oz ún. in-

tózmény ótvilógítós. [nnek sorón o vizsgólolol vógz& ismél aok megerősílettók

oz in dolgomk mogos szintíi szokmoi íelkószühsegól, oz intézmény példomutotó

munkóiól. A működósben ielentősebb vóltozlolósro nem kerüh or, hiszen o

gozdosógosóg, o rocionolitós terén mór kimerüllek tortolékoink.

l Annok ellenére, hogy oz óholunk létrehozotl gyógyszertór működóse még sok

kívónnivolól hogy mogo utón, ozl gondolom, hogy ennek lélrehozósq is

meoérdemel néhónv szól. célunk nem íitkolhn hórmos cél volt sökkenteni o

gyólyszerbeszerzéikopoón íelmerült szóllítósi költségeket, o kihosznólotlon

hÓUiieg babeodó§óvol bevéteke szerl lenni, és nem utokó sorbon megoldoni o

közságlokossogónok egy rógi gondiól. Mindez ez óv szeplemberóre sikerüh.

Az inlózményünkben élő nogyszómú morgóskorlótozoilok szóllítósonok

problémóit megoldcndó polyózolot npjlofiunk be o l'lépióléti Miniszlériumhoz

5,S milliO ft értákben. A pólyózol nyerl, melynek eredményekónt oz elmúlt

noookbon odtuk ót rendelbtésenek o tolószék lifilel felszerelt speciólis mik-

roÜuszt, melynek ótolokilosi kOltsógeihez oz "Őszi Nopfóny'Alopíivóny is hoz-

zóiórult.

r A tovóbbiokbon - helyszűke miott - csok röviden kiemelnók néhóny ielentősebb
progromol, esemónyl.

Móiushónopbon emlékezetes, iól sikerüh iótókonysógi bóh gerverlijnk - immór

hogyomónyoson - lokóink megsegílá§ere. Ezúnol 0 beíolyt mintegy 80 ezer Ftol
o lókók neptemberi Sopron környékóre szervezeil kiróndulósóro íordítottuk.

§

W"

r MéoolovoszfolvomónsikeresreoionólistermékbemulolólbonyolilottunkleinlózményünkbenoMöLN[YC,

l(t ivód cég terÁekeiből, melyek" legnogyobb része oz időskoiúok incontinenlio problémóivol Íügg ösze,

volomint oi óltolónos gyógyószoüon hosznólolosok.

r Június eleión képesílíí vizsgót letlek o megyébiíl oz intózmónyünkben hnuló kfi éves szociólis gondozó ós

ópoló kópiés végzős hollgolói. A kénpónz-ben oktotókónl szerepehek oz inlézmény vezelő munkolórsoi, o

községi önkormónyzol iegyzőie, és lelkód orvos előodók.

l A nyór folyomún nólunk töltötte kölelező szokmoi gyokorlolót 3 szociólis lerülelre spedolizólódofi iskolo

(Vórpololo, Aiok, Vép) tonulói. 0sszesen l 9 íő.

l Az Ónhon dolgozói iúniusbon iól sikelúlt kiróndulóson veilek részt, melynek solón megtekinlefiék o

budokeszi Vodosporlio1 oz oquimcumi rómoi kori blepülésl, moid "libegőzói következetl o Jónos hegyi

kilótónól, 0 nopol hongulolos vocsolóvol zórtuk o gönyűi Anker-ponzióbon.

r Auguszlus hónopbon ellóbgotott hozzónk kél 0líöldi idősek ofihono, o aongródi "Aronyszigel" 0flhon, ós

o kisteleki ldősek 0fihono vezetőinek és munkolórsainok csoporlio. Terveink szerinl o iövő évben viszonoz,

zuk lólogolósukol.

r Auouszlus 20-ót - hoovomónvos módon - ismól oz onhon dolqozói ós lokói köszöntötlék, ezúttol o- 
[uÜÚ,t trl* ,rnd.rrri'ktlrpoúi ünnepségen. Soinóliuk, hogy cso[ kis szómú órdeklődő volt Pien.

r Az (ílzi progromok o Mogyor Gyogypedogógusok [gyesületének szervezósében tiirléil lólogotósol

kezdődtek, melynek sorón oi orszdg miiden tólórOl 30 fií uotitlis szokember folytolotl loposilololcseról

intézmónyünkben.

r Killíoldi kopaololokol is iqyeksIünk lótesíteni: rendkívül hosznos és hongulobs beszélgetest folPofiunk o

hozzónk lóioooló oloszoriióqi vendóqekkel, okikel o Dolórdo közvelílósével ismertiink meg, s hogy o

külstívoli és iorvoi kopcsoloi tovóbb lépien o kulturólis szinlen, szokmoi kopcsolotokol kelestünk és

fu|ólfunk. A nemrógiben órkezel meghívó levél öl oloszorszógi idősek ofihonóbo invitól munkotúnoimmol

együtl, mely meghívósnok l 99ó iúniusóbon kívónunk elegel tenni.

r Módszeiloni coporfunk íelhívósóro idón is megrendezósre került o megyei szodólis inlózmények lokóinok

"l(ulturólh Nopio", ezútiol Szőcön, melyen idős lokóink szóp sikenel szerepeltek.

l Eil kövelően o hogyomónyos közsógi " Dolostolólkozón" oroflok oszlollon sikeí egyszerűségükkel,

kedvességúkkel. Móltón vogyunk btislkOk rtlukt

r időkózben o dolgozók kulturólis ooportio sem lótlenkedett nemróg könnyű, volórnop dólutóni opelett

muzsikóvol szóro}ozlotlo o silkei körönsógel o Dolórdo tórsosógóbon,

l Büszkón odom 0lvosóink tudúro: egy dolgozónk, Lóng Kórolyné nyugóllomónybo vonulóso olkolmtból

eddiqi kiomelkedő ós póldomuíoló riÜnkóio elismeróseképpen Budopesten, o Népióléfi Miniszlériumbon

rend-ezett ünnepsógenizobó György minisiter úllól szeméiyesen vehÖtte ót o "Nópióléfi Miniszler Díszok-

levelót".

l Termószelesen o íen| íelsoroltokon kívül or idén is íolyomolos gozdog progrombon von rósze lokóinknak,

Négy ízben színhózlótogotóson vettek rósrl telldömólkön, lorlo|mos ünneplósekel Plentetl o NŐmp, o

Mrriáis, oz Anyók Nopiojoz ldősek Hele rendezvónysorozolo. Utóbbin kívónsógműsor, uívküldi, leodélüon,

szeroncsoketák, szovoló és ónek verseny, lex verseny, dolgozók műsoro, óvodósok műsoro, Dolóldoműsoro,

ügyessógi vetóikedő, oz iskolósok íeliópése, volomint ir siíkei Színkör előodóso nyúitotl lortolmos ki,

kopcolodóst lokóink szómóro.

r Vóriuk o kolóoonyl, oz úi óvet, és folytotódnok o dolgos hótköznopok...

l A lop minden 0lvosójónok kellemes ünnepekel kívón al 0ühon dolgozói ós lokói nevóben:

Szalai lóreí igozgató.

A. Dezső l!ároly 35 éves fiatalember. Több
mint 17 éve él a kűlsővati Idősek Otthorrá-
ban, kb. ennyi ideje foglalkozikversírással.
Sikeres érettségit, számos antológiábarr
való részvételt, több újságbeli publikációt
és egy saját verseskótetet motrdhat
magáénak.
Nem kell titkolni azt sem, hogy mozgás-

korlátozott, állapoából kifolyólag valamerrrryi gorrdolarát, mon-
danivalóját diktálással vetheti papírra, ehhez mirrderr segítséget
megkap. |Jgy érzi, sikerúlt beilleszkedrrie a közösségbe és meg-
találta a helyét.

Bízik abban, hogy a Vati Hírek olvasótábora az idők folyamár.
több versével is megismerkedhet.

A. Dezső friroty: KóWóq§Ó
Nfruségu összefogfu ür, ai[kgoftgakaisofu
aíassé(neg *k"iki Atiűgniníercég,
szepség, ríÍ*ry r,rukűóft etrtóarryi {eh]nfrs a uaűíí:
s etittá"fóbtt"nft,, Az összfrnngzó egység;

óofíogstígos frarmónűt
men*üfrnug, níg [efret,

s aíatasséfrmeg rcfrittfra
nyuga[rtas szeretet!

Wkőaat, 1992. szeptettlóu 7,
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BEPILIÁNITIb a oauínoa nrrrnnn
Ked.ues Oluasó!

Szeretném tájékoztatni Önöket énekkarunk munkájáról,
további tereiről.
Utolsó cikkünk - 1994. novembere - óta nagyon sok min-
den történt velünk, mind munkánk, mind a közösség
alakulása terén.
Rendszeres próbáinkkal igyekeztünk minél jobban kidol-
goni éneksaímainkat, § több új művel bővítetti.ü reper-
toá,runkat.

1995 januárjában merész elhatározással levelet küldtünk
Olaszországba, hogy kulturáilis, művészei eszemecsere
révén szeretnénk kilátogatni Azzaaőba.
Kívánságunk, mint egy álom, valóra is vált, s egy hetet
tölüettiink a barokk kultúra igaá bazájában, ami szak-
maila$, s eg7éb kulturális tapasztalatszerzés szem-
pontjából is hasznos volt énekkarunknak.

Júüus elején vendégül láttuk a Tessaloniki-Epanoni görög
művészeti csoportot.
Nagyon fontosak számunkra ezek a kulturáLlis rendez-
vények, mivel minden kórustól tanulhatunkl szakmailag
ezzel egyre inkább megpróbálunk magasabb minőségi
szintet elénri.
Szintén júliusban vendégül láttuk kedves erdélyi
barátainkat, akiknél a Csíki Havasokban egy éve mi is
felejthetetlen napokat töltöttünk.
Örömmel jelenüetem, hogy egyre inkább törekszünk az
önállóságra, s novemberben "Dallal a kultúráért'' címmel
alapítvínl hoztunk létre, melybó i5yekszünk finan-
szírozni mind a rendezvényeinket, mind a szereplésekhez
sziikséges anyagi támogatást.
Az alapítvány kuratóriumának elnóke: Szalai József, az
idősek otthona igazgatója. Tagiai: Barbai Líszló, Pethőné
Barsika lldikó, Horváthné Zsani Magdolrra, Németh
I.ís7f,$a(, aki a könylelési teendőket végzi. A "Dallal a
kultúráért'| alapítvány bankszámláját az Agrobank Rt.
vé§zi.
§itkei barátainkkal egyre szorosabb kapcsolatot sikerült
ftfu|aftirani, s november 28-án Külsővatot képvi§elve,
hírnevét öregbítve a Szociális Otüon dolgozóival közös
műsort adtunk.
Mivel 3 éve működik énekkarunk, e5y ha3yomráqt
elinűtva, novemberben szúletésnapi bált rendeztünk.
Ezúton szeretrénk megköszönni valamennf kedves
vendégünlorek, hogy részvételükkel megtiszteltek ben_
nünket, s igazán köszönjúk azoknak is akik támogattrák
dalárdánkat. Ez a csodáüatos 3 év, mely már mögöttünk áIl,
olyan erős közösséget alakjtott ki, hogy szinte családi
légkörű próbrá& után valarnennyiünk érdeklődik, s figyel-
met szentel a másikra.
Az egymásra fig7elés szoros baráti kapcsolat jegyében
készúlünk karácsonyi műsorunkra, melyre mindenkit
szívesen vá,runk, hog7 ez a kicsiny falu együtt ün.epeljen
az év legszebb ünnepén.
Terveink egyre szélesebb köníek. 1996 februri,rjában a
velencei karneváIra szeretnénk elme.ni, ahol olasz
barátainkkal beszéljük meg a vendégüllátás időpontját.
Má,rcius elején tartjuk énekkari bálunkat. Májusban olasz
énekkart látunk vendé5ii,l, melyet a Millecentenárium
jeg7ében zajló Dalostalálkozóval szeretnénk eg7bekötni.

Júüusban szeretnénk elláto3atni Görögországba, hogy
mrás nép kultúráját is jobban megismerjük, s ez nekünk
kihívás is egyben, ho5y képviselhetjük országunkat is.
Természetesen meghívásra szívesen elvállalunk szereplést
más városokban, falvakban is, s a falu kulturális
műsoraiban továbbra is részt veszünk.

Fehete Arulrea

Hözös erővel o Foluért

€bben o rövid cikkben szeretnék oz elmúlt időszok kullurólis eseménwiről,
volomint o kulturhózot érintő asaméngokről hírt odni.
Rz elmúlt időszok e99ik le9no99obb vihort kovort eseménve o fiotolok új klubhe-
lgiségbe lörténő helyozésa volt. Sokon o fiololok 

^evelését, 
problémóiknok

megoldósót - tolón ozért, mert oddi9 o kulturhóz tarülaEénvoll o klubhelyiség - o
kulturhoz Eevékonységeinek körébe szeretnék helyezni. illetve ú99 gondoljók, ez
csok kulturólis felodcrt. Véleményom szerint, oz, ho99 milgon lesz o jövő
namzedéke az egész íalv falelőssége. €bben oz ifjúsógnevelésban tehót o
csolódnok, volomint o folu vazaEőinak is no99-no99 szarcpevan. Kérem, fig9eljünk
e99ütt jobbon rojuk! 11 "kitalepíEés' (ohogv ozt o folubon holloni) körülményeiről
ngilotkozni namérzem mogoín kompetons személynek,hiszezaképviselőtostület
dóntése volt, hosszos beszélgetések utón.
€99ébként o fiotolok új helyüket szépen rendbahoztók, kirrr@szelEék o külső
folokot is, megpróbóljók o rendet megtorloni. (libnerasa4lént ping-pongozósro
is von módjuk.

ff ping-pong osztolon kívül sikerult új íiiggönyökeL vósórolni oz új, illoEve o ré9i
klubhelgiségbe, clmiE jelenlag öltözőnek hosznólunk, illolve itt fogodjuk o hozzónk
érkező vendégoket, csoportokot.
11 kultufioz szépítéséra dokorotív virógoko| vósóroltunk. Tervban von mé9 oszto-
lok, székek, szemetoslódók, íogosok vósórlóso.
volom i nt fő beruhcuósként o tönkrement lombério ki aar éléséE teru ezzük.
Gondolom, sokokbon felmerülakérdés, miből lesz, illetvovolt errepénz. lEtkell
megmog9orózni o sokot szídott disco létjogosultsógót, omi o fiotolok szórokozósi
lahatőségén túl, csekély mérEékű ongogi fonósként is szolgól. Ézért is kérjük a
folu megértését és türalmét oddig is, omí9 oz Önkormónyzot költségvotése nom
Eeszi leheEővé o mogosobb fokú tómogotóst.
Sojnos, oz eddig bengújtotr pólgózotok egyikére sam érkazeEE pozitív vó|osz.
)alenleg e9y'Színhozlótogotós" - pólyózoto von folyomotbon, reméljúkezsikaras
lesz, és euel abhetőséggel e9ypór fiotol oljuthot o Neínzeti Színhozbo.
Szűkös onyogi lahetőségeinkhez mérten próbóltunk o folu életébe kulturólis
progromokkol nérni színt hozni. ltt elsősorbon o dolórdo togjoinok EorLozunk
köszönettol, de oz iskolo és o Szociólis otthon is nogyoróngú kulturólis
Eevékengségat fejt ki.

Hözösen emlékezEüak mog o különböző ünnapePr.ől (korócsong, ongók nopjo,
október 93., stb.), szawazEünk évszokokhoz kopcsolódó ünnepségsorozotot
(Tovoszi-nop, Ngórköszöntő, Szúrot).
€99ütt szórokozholtunk o forsongi bólon, o dolórdo születésnopi bulijón, o Szo-
ciólis Otthon bóljón. Vendégül lóttuk o Tessoloniki - €pononi 9örö9 csoporlot, oz
erdélyieket, volomint o Dolostolólkozó részVevőil.
€zek o progromok csok oz e99üttes munko eredményaként,rolósulhottok meg,
bizongítvo ozt, ho9y bórmilyen kicsi is a99 íolu, összefogóssol, lalkdsadéssel
'no99' dolgokot vihot véghaz.
Jelenlag dz év lr<gszacib ünnopéro készülünk, melgen oz óvocJo, oz iskolo, s o
dolórdo képvisolteti mogót, megpróbólvo örömoL ésszoratot lopni oz amberck
szívébe.
€z úton szeratnénk mindonkit meghívni korócsonyi ünnepségünkre, és minden
külsővoti lokosnok boldog, békés korócsonyiünaepeket. és o99 mé9 boldogobb
gozdog újéve|kívónni.

Némcth piroska
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LUCANAPI szolli§oK
Régen úgy történt a lucá:zás, hogy a fiúk jóttek a szalmával és
megkérdezték, hogy szabad-e lucázlri és ha a válasz igen volt, akkor
"fészkalódák széjjel a szalmát maguk kör,irl" és leúltek. Köztlen
jóklvánságokat és mondókákat mondtak a gazdának és a lányának.

Luca, luca kitty4,otty

Tolanak a $úktyok
Ha nem adnak sza]mlnát

Leuá§uk a germdát.

Kendtek lányának ahkma fmehz l,egen

Mint a kcmcce szája
abÁora csöcse legen
Mint a bugogós horcó

Sccóc§ottli €6ohú§oh
Régen is szoktak betlelrcma,ni, egeszen nag rtúk is (kgények)
jaftak házrólh.ázra Nuncsak Pénzt haptah (azt a l"eghansebbet)

|nnun in,kább alrnát, diót, süteményt. Volt eg his szatyruk abba
gűjtötték és a uégén megosztoztah rajta.

A karácson,yok szlgények aaltak, alwl rnégfenyőfára stm került.
Altol, nem uoltfenlőfa ottfenyőágat tűztekfel a gerendá,ra és azt
díszítettéh.

Mik herütrek afára? Mtzeskatácsbót babák, lnuaskatonák, szíu,

kard, jojo, stb, Fűztek színes PaPírból díszeket és Pattogatott
kukoricüól lán,eot.

Vattából hópelytrcket hészítettek, Diójt, hicsi almát is tettek afára.
SzaLoncukor házi !őzésű uolt, amelyet selyemPaPírba csomagol-

tak és a két uégét kicsipheztéh.

Sütöuek sütetnényt és abbót is került a fára,
Amíg díszítették a fát a gereheket eluitték oíth.onról szánkózni,
és amihor lmzafukatek cserugő szóra mehettek be a szobába,

Karácsony nattján rná,r rnegosztoztak azon, hog a fán lnő
díszek kijzül h,ié mi lesz, és ahhoz nem szabadott nyílIni a másik
gereknek. Nag figel,emrnel hísérték, ltog az általuk kinh.ett
dísz rneguan,-e, nem uette-c ll m,ár tn,la,hi,^

Nagon Miltah mind,en, harácsonynak, ha szegény is aolt. SziP
emlikek fűződ,n,ek lmzzá, szíuesen, emlékeznek aissza rá. Bol.d,og

llarác s onry ok u o ltak azok !

(Elmesélték: Takács Fererrcné, Orbárr Gézáné, Tóth Im-
rérré)

Sarócgon}i oütemén! aióntat
RUMOSJEGES
8 tojás sárgáját 27 dkg ctrkorral 15 dkg zsírral habosra
keveriitrk, a 8 tojás fehérjét felverjük, 15 dkg darált diót,
12 dkg lisztet, 5 kávéskarrál kakaót adrrnk hozzá, A tepsit
zsírral kikerrjiik, lisztezziik, majd a masszát beleön{ük és
közepes lárlgorr megsiitjiik.

Mázat készítiirrk, 30 dkg porcukrot 1 dl rummal
összekeveriirrk - r,igyázzrrnk nem kikeverni, csak
összekevertri kell - és a félig kihíílt tésztára kerrjiik,

A kéM tészta akkor lesz mtrtatós, ha a süteményt három-
szög formára vágjtrk.

Tercsi néni

(Horuáth @uláné)

Luca, Lucakitffiotty Ha nem adnak almát,
Tojjanak a tyúkQoh eluiszem az Annát,
annyi tojasok legm Ha rcm adnah sziluát,
Mint a csiJlag az égen Eliuszzm az ir.nlát.

Ha nem atlnak körtét,

H og htrítés t fonni b lu s s en

A háziak megköszónték ajókívánságokat és megKnálák a lucázókat
pálinkílal, boiral. Mikor elmentek a lucázók a lyány összetakarította
a szalmát és-berakta a tyrikok alá, hogyjobbarr tojjanak.
Lucakor nem szabadott varrni, mert bevarrják a tnikok ferrekét.
Mosni kellett, hogy a tnikok segge tiszta legyerr, így a tojás is tiszta
lesz.

Akire haragudtak, azoknak a szekerét fölrakrák a háztetőre, a kaput
pedig eltették másik utcába.
(Mesélték: Takács Ferencné, Orbán Gézáné, Tóth Imréné)

NÉPl CYÓGYMÓDOK
Meghíílés, nátha, köhögés ellen

kamllla tea
A kamilla nyáron leszeclett és megszárított virágát
készítették el teának, meginni, cle használták
gőzölésre is.

Hársfa tea
Szintén beglűjtötték tétre, köhögés ellen egt-egl
pohárkával meginni.

Vöröshagyma
Egészben megfőA/e teának, nagyon jó gógír
köhögésre.

zsíros ruha
Mellkasra rakni, vagy clörzsölni köhögés ellen.

Savó
Túró készítésekor a visszamaraclt savót megitták,
mert az jól felszaggatta a lerakóclást.

petróleum

Akinek fájt a torka, tollat mártottak petróleumba és
megkenték vele. De olyan is volt, akivel megitatták.

Gyú|tott pállnka
A pálinkát megs/úitották és amikor elaluclt, utána
megitatták, ami nagyon jó volt köhögés ellen.

(Elmesélték: Takács Ferencné, Orbán Gézáné, Tóth
lmréné, Márkus Józsefrré)

Jó étaágat
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Marcipán figurák
Az alábbi recept segít-
ségével készíthesz hóem-
bert, mikulást, madarat és
más szoborhoz hasonló for-
mákat.

Gyúrj óssze 40 dkg hámo-
zott őrölt maridulát 40 dkg
porcukorral és egy tojás fe-
hér.lével. Piherrtesd egy
napig, és csak azurán for-
mázd. sútr-ri rrem kell csak
szárítani.

Rajzolj!
üíuarunfron aíkkaktt
áttíogót egyfura afaft;

froűó[aan a fuze, [óóa

fefrér froóót a rufuija,

fro6ó[ anrnfrniníetu,

szén6ő[ uupáfl a szeftv.

'I/ esz ő s ep ní hona a fatt,

feje6u6jón fröuögfrakp.

1.

2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10,

Az ábra vízszintes soraiba
sorszám szerint írjátok be,
hogy mitjelenterrek az alábbi
meghaározások. A megfe-
jtést megkapjátok, ha a
középső oszlop betűit felülró1
lefelé haladva
összeolvassátok.

1. Egő
2. A hidegtől megdermedt
3. ... koszorú
4. Kedveli
5, Erdei nóvérry

6, Cudar hideg.
/. !.gltest
8. Fehér ,

9. Jelez az ajtónál
10. Kerekeket összekötó
á.gy.
A meghaúrozások között van
egy kakukktojás. Melyik az és
nliért?
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PáűJeraű, §elhívás!
A VARGA csA[ÁD AIAPÍTVÁNY xürsővnr
pályázatot hirdet az Alapítvány 1996. évi "Jutalom-

díiának" elnyer6ére. Pályázhatnak olyan közép- és
főskolás diákok, akik külsővattal, illetve közvetlen
környékével valamiíéle kapcsolattal renclel keznek,
i lletve rendelkeztek. A pálVázathoz csatolancl ó élet-
rajz, különös tekintettel edctigi ereclményekre az
iskola aiánlása tanulmányi i§ítsági szervezetekben
való tevékenységre és sajtó-tevékenységre.

Az 1996. évi iutalomclli előreláthatólag 50.0OO
forint. A pályázatok lY)6. rná|us 3l-tg az
Alapítvány kuratórlumához - l1,953Z Külsővat,
Bért Batogh Á. u. 4l. - intézenclők.

Személyi igazolvanrylal kapcsolatos tudnivalók
Mit tegyünk,

- ha lejárt a személyi igazolványunk?

1. Tőltsük ki a Postán usarolható al.atlaPot.

2. Készűtessünk 2 üfmyhePa magunkról.

3. A szenclli igazoluánnyal, a kitöltött a.datlaPPal és afmlkzPkhzl
egiitt a lehaő bgriiui,debb időn belül jelznjünk meg a
rendőrha.Pitónyságan

- ha elveszett vagy ellopták a személyi igazolvánnrnkat?

1. Jelzntsük aaonnal a rmdőrkaPitánlsag illatékasenil személyesm

uag telzfonun, a tanbbi infonnóciót ő ad.ja meg,

- ha rongált a személyi igazolványunk?

1. töltsüh ki az adatl.apot.

2. Készíttessünk 2 ü JenykePt.
3. A Postán aósaroljunh 800;nért illzűhbétleget.

4. Ha rangalód.ott az írás is, akkm az említetteh,ttl kíuül ligük a
rqldőnég i]bűheséhtz az anyakönyui hiuanatunhnt is-

bllrívás
Manapság, sajnos az ember sohasem lehet elég óvatos.

Nem egyszer történt már községünkben is betörés és

lopás. Ezért arta kérjiik kedves olvasóinkat, hogy foko-
zott figyelmet szenteljenek a falunkban felbukkanó ide-
gerrekrrek. Lehetőség szerint írják fel az ismeretlen
gépkocsi rerrdszámát, típuóát! S ne feledjék bezárni
lakásr,rk ajtaját sem! Ha bármilyen rendellenességet ta-

pasztalrrak, azonnal hívjanak segítséget!

A falrr biztorrsága, az Ön biztonsága.

Köszörrjiik!

***

Szerkesztőségiink soro zatot szer etne indítani községúnk
törtélretérrek közelmúltjáról. Ehhez kérjük a lakoság
segítségét,

Ha Ör, rerrdelkezik régr fényképekkel, melyekhez
nevezetesebb esemérry is kapcsolódik, kérjük, bocsássa a

szerkesztőség rendelkezésére.

Támogatás át előr is köszönjük!

***

Nagy lelkesedéssel készítettük a Vati Hírek ezen számát.
Terveink között szerepel, hogy évente többször
megjelenjerr és eljusson az olvasóhoz. Jövőben
kilátásairrk tragyban fiiggrrek anyagi lehetőségeinktől,
ezért a következő példányok megjelenéséhez az Onök
anyagi rámogatására lenne sziikségünk

Előre is köszönjiik a segítségüket.

Szerkesztő Bizottság

ANYAKőrnnrrÍnrr
zti{etés

Pál§ Csaba - Nagy Zsuzsanna - Laura, Pápa, 1994- i2.09.

Kovács Attila - Horváth Márta - Baúara, Celldómölk, 1995. 03. 22,

Benkő Ferenc - Bors Mónika - Petra, Ce||dőmólk, 1995. 04. 01.

}IorrráthCsaba- Molnár llona- Zsuzsanna, Celldómólk, 1995. 04. 13.

Molnár Imre - Mesteri Gabriella - Ádá-,Imre, Celldómólk,
1995. 05. 23.

Barabás Roland - Becsei Andrea - Alexandra, And,rea; Cetldömólk,
07.11.
Tóü Tibor - Nagy Marianna Rita - Barbara

- Patútia, Rűa
Celldómölk, 08. 23,

Horváü Nándor - Kovács Margit - 'Zsott, Attila, Celldömólk, 09. 07.

Kovács Attila - Ifubrinczky Dóra - Fanni., Pápa, 1995. 09. 16.

CsonkaJózsef - Barcza liva - Dalma, Celldómölk, 1995. 10. 31.

Hazasság
Koafus Aaila - Idlbtia.ky Dőra, Mezőak, 1995. 03. 25.

Vi,da &űsPár - Kuti Edit, Pápa, 1995. 05. 06.

Somogi Sóndor - Nerúh Éua, Külsővat, 1995. 05. 27.

Kufus Botond,-Némlth Glla Celldömölk, 1995. 07, 08.

Hujbn Laszló,- Honlűh Annarnária,Kilsővat, 1995. 08. 12.

}l.alrílJ.ozás

Goda,Jclzsefuá (Külsővat, Petőfi u. 37.) Kúlsővat , 1994. 12. 20,

VargaJfusef (Kűlsővat, Raffel u. 7.) Pápa, 1994- 12.27,

Verebély Jónos (Kúlsólat, Petőfi u. 22.) Pápa, 1995. 02. 03.

Varga Istuánné (Külsőlat, Béri B. Á. u. 1.) Pápa, 1995, 02, 24.

HajbaErnőni (Külsóvat, Béri B. Á. u. 11.) Veszprém, 7995.04.27,

Fehcte Imréné (Külsővat, Kossuth u.) Külsővat, 1995. 04. 01,

Szalai Isnánruí (Külsővat, Raffel u. 28.) Kúlsővat, 1995. 08. 14.

Nag Imre (Külsővat, Széchenf u. 1.) Kúlsővat, 1995. 08,31.

Dr. Füli}PJózseful (Kúlsővat, Kossuth u.) Pápa, 1995. 09. 07.

Kuács Miklós(Kfrlsővat, Kossuth u.) Pápa, 1995. 09. 13.

Vógh Istuán (Küisőlat, Zrínyi u.) Kúlsővat, 1995. 09. 14.

Kocsis Mária (Külsővat, Bánhalmapuszu) Kúlsővat, 1995, 09. 30.

Bilinszki Buil (Kútsóvat, Raffel u.) Kúlsőlat, 1995. l0. 01.

SzabóFnmc (Külsővat, Kossuth u.) Külsővat, 1995. 10. 17.

Nag C,luláné (Külsőúat, Kossuth u.) Farkasgyepű, 1995. 10. 16.

Karáuony Lajos Szombathely, 1995. 1 1. 01.

Kouács Imréné (Kúlsővat, Kossuth u.) Pápa, 1995. 11.

KissJózsef (Knlsővat, Béri B Á u, 1.) Külsővat, 1995. 11,26,



VATI FOCI 1995-96.
Eléggé vegyes és hullámzó teljesítmérrrryel sikerült befejezrrünk az
őszi idényt.
Több játékoson a meguntság j ele látszott (lscl. Nyárád-Ktilsővat 4: 1 ).
Bár, ha azt veszem, hogy csapaturrk sokszor kűzdótt a felállás gorrd-
jaival, itt a tartalékcsapatra és a kapus posztokra gorrdolok elsősor-
ban, án nem is olyarr meglepő egy-egy ilyetr rossz eredmérry. A
rendszeres edzés hiánya, ill. a sportköri tagok helytelerr hozzáállása
is rontotta a helyzetet.
Ilyerr szir' terr nem hiszem, hogy lehet bárnrilyerr kűlörrleges motiváló
tényező, anli a íiataljainkat jobbatr ösztórröztré.
Engem mirrdig is a-foci §zeretede vezérelt, s,az, hogy
ebberr a falubarr, ahol rragy múl§a varr a spottéletrrek,
futballcsapatnak lenrrie kell. Bevallom, mikor újra
indultunk a bajnokságbarr, bentrem is rragyobb voit a
lelkesedés. De azóta a gondok csak halnrozódtak
mindannyiunk számára, mégis tudom és hiszem, hogy a csapat
fetrtrtartása fotrtos a felnövő nemzedék szenrporr{ából is.

Köszönetet érdemelnek mirrdazok a csapattársain}, akik fáradtságot,
időt nem kímélve, hosszabb utaást is vállalva részt vettek küzdelme-
inkben csak azért, mert §zereülek focizni, és ebben a vati csapatban
akarnak focizrri. Továbbá azokrrak, akikrrek volt ereje elkezderri,
rrerán hosszabb pihenő utárr újra kezderri ajátékot. Csak az érdemel
elismerést, az érhet el sikeres erednrérryt, aki áldozrri is tud arrtrak
érdekéberr.

Ezúton kérek minden sportköri tagot és sztrrkolót, hogy jobb hoz-
záállással ill. sportszerű buzdírással segítse csapattrnk murrkáját, létét.
Kívánok a falum népérrek, olvasóirrklrak békés, boldog karácsorryt,
jó eredmér-ryekber-r bővelkedő új évet!

Honláth csaba

1.|lorohő 9 ó 2 l 28-l,7 20

2, Kesr,ö SE 9 ó 0 3 32-19 l8

3. llezőlok 9 5 3 l 22-1.4 l8

4, M. oeroeM 9 5 l 3 32-26 ló

5. l(ühövot 9 4 ? 3 29-13 |{

ó.l,|vórod 9 4 l 4 2ó-l8 l3

7. l(. szenlpélel 9 3 2 4 l 4.18 ll
8. 1,|oovosd 9 2 2 5 19-42 8

9. l( höqyésl- 9 3 5 l5-21 3

l0. lGttornyúlok 9 0 8 l7-40 3

*=3 búnlelőoil levonvo

A ll. o. 'NYUGAí TARIAIÉK bOnoksto őSZl idénvének vóoeredmónve:

l. irlorcloeroelvi 9 6 2 I 3l.] 2 20

2. l(. szenloóler 9 ó 2 l 24.10 20

3. l(óttornvúlok 9 ó 2 l5.1 l 9

4. llerőlok 9 5 2 2 26-l.7

5. l( hőovósz 9 4 0 5 17-24

ó. l(ükővot 9 3 2 4 20-1 9

7. l(eszői 5E 9 3 5
,ló-l4

l0

8,1,lvórod 9 2 2 5 l 8-2l 8

9, i,loovoofi 9 2 2 5 ló-32 8

l 0. |,|orcoltó 9 0 8 7.30 3

VATI HÍREK
Felelős kiatlól Aczél péter

Szerkesztő Bizottság: Horrníth I ászló, Németh Piroska,
Horníthné Zsani Magdo|na, Szalainé Pongrácz Andrea, Elek Veronika

A lapot Kiilsővat Onkormányzatának megbízásából a
llKiilsővat Kiizségért Alapítványl! támog,a,t,ísdya1 jelenik meg.

Engedély szárn az B /PHF / 216í / 1993 /VE
Nyomdai etőkészítés: Takács Tiinde, Pápa, Március 15. tér 4.

Nyomdai mrrnkák:
Jókai Mór Vírosi Kiin}vtrir Kötészeti és Sokszorosító Műrelye, Pápa

Felelős vezető: Dr. Hermann István

oNERŐBőr ns KITART/í,SSAL
A kiilsővati ldősek Otthonának dolgozói szabadidejük hasznos
eltóltésére kézilabda csapatot alakítottak 1993 tavaszán.
Eleirlte csak kedvtelésből, heterrte egy alkalommal tartottunk
edzéseket az iskola udvarátr lévő sportpályán. Saját eró-ből fedezzúk
kiarlásainkat. Mezeket vásároltunk, hogy az edzések leborryolírása és
a játék áttekirrthetó]rb legyen.

A téli időszakbarr is a játékosok "nyúlnak a zsebükbe" annak
érdekébel-r, hogy termet tudjunk bérelni, Nemesszalókon vagy
Celldömölkörr, így biztosíwa a hidegebb időkben ajáték lehetőséget.
Ebből is látszik, hogy a csapat tagjai szíwel-lélekkel játszanak nem
sajrrálva senl az időt, sem a pérrzt.

Legelső mérkőzésürrket Nemesszalókkal játszottuk, melyelr llagyon
jó volt a harlgrrlat sokan elkísértek bennünket.
Majd 1993 őszérr a külsővati Idősek Otthona §zervezésében a dákai
Elmebetegek és.fogyatékosok Otthoná tornatermében került me-
grerrdezésre a szociális otthonok dolgozói közötti sportverseny, me-
lyerr jó erednrérrrryel szerepeltírnk. 1994ben a kamondi Idősek Ott-
hona adott lrelyt ugyanetrnek a rendezvénynek, ott is jó ered-
mérryeket értiirrk el.
1994berr egy pályázat ú{árr nyert pérrzbó1 új és jobb minőségű
mezeket vásároltunk. Ebben az évben döntóttúnk úgy, hogy
egyesiiletté szerveződünk "Vitalirás" Szabadidős Kulturális és Sport
Egyesiilet Kiilsővat néverr.
Szintérr 1994től vesziirrk részt rendszeresen a Pápa és Környéke
Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás által rendezett
versetryeketr és bajnokságokon, melyeken kisebb-nagyobb sikereket
érürrk el.
Ma nrár legrragyobb órömúnkre a falu fiata|jai közül többen csatla-
koztak egyesii|etiirrkhöz, s reméljük, hogy falunk hírnevét a kéz!
labda csapat is óregbíterri fo6ia szerepléseivel és jó verseny
szellemével.
A "Vitaliás" Szabadidős Kulturális és Sport Egyesület tagiainak
nevébetr nritrdetr Kedves Olvasónak boldog, békés karácsonyi ún-
rrepeket kívírr

Sornogi Sámd.omé,

Ez az Onök észrevételeinek helye.

hirjuk leu eleiket, cikkei.hat, kérdé$ eiket,
ötleteiket, jauaslataikat és rruindan, aíni az

új s ágot színesítheti és gazdagíthatj a.

Mindezek elhelyezhetők a
Polgármesteri Hivatal falan

elhelyezett ládábarr.
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