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Beszámoló az elmúlt évről
Ahogy minden évben szokásos az év vége felé, önkormányzatunk idén is közmeghallgatást tartott. A november 28-i testületi ülés keretében elhangzott polgármesteri beszámoló szerkesztett változatát az alábbiakban közöljük.

Ez

az év is eseménydúsan telt. Szeretnék röviden,
és a teljesség igénye nélkül beszámolni a 2012.
év eseményeiről.
A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként önkormányzatunk ez évben is plusz állami támogatáshoz juthatott
önkormányzatunk, 5.186 e Ft-hoz. Önkormányzatunk az oktatási-, belső ellenőrzési-, területfejlesztési-, szociális-, esélyegyenlőségi-, orvosi ügyeleti- feladatellátásban is részt vesz. A
mozgókönyvtári feladatellátás is működik községünkben, ennek keretén belül tart nyitva a községi könyvtár. Idén a könyvtárosi problémák miatt egy ideig ugyan zárva volt, de most
már újra látogatható. A társuláson keresztül a házi segítségnyújtás, mint szociális szolgáltatás is működik. 3 fő 8 órás házi
gondozót foglalkoztat községünkben a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás, összességében 25 fő ellátott van a településen.
Januártól Takácsi Község Önkormányzata is csatlakozott a
körjegyzőséghez, így abban immár 3 község működik együtt.
A jogszabályi változások követése kapcsán valószínűsíthető,
hogy 2013-ban is e három község közreműködésével fog fel-

állni a közös hivatal, Vaszar székhellyel. Ennek elnevezése
„Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal” lenne. A közös hivatal
felállításával kapcsolatban az év vége, jövő év eleje még jelentős munkákat tartogat a településeknek. Célunk az, hogy a
jövőben is hatékony működés mellett tudjuk a három község
lakosságának igényét kielégíteni. Fontos az állami támogatások minél hatékonyabb kihasználása.
Önkormányzatunk számára még mindig a csatorna-beruházás befejezése okoz sok problémát. Sajnos a beruházás jogi
és pénzügyi szempontból is rendkívül bonyolult. A beruházásban részt vevő felek egyetértése lenne szükséges ahhoz, hogy
záros határidőn belül befejezhető legyen az el nem készült
rendszer. Önkormányzatunknak olyan megoldást kell találnia
– és mi évek óta ezen dolgozunk –, amely elsősorban a lakosság és a község érdekeit tartja szem előtt. Talán előremozdulást jelent, hogy a hitelező bank nyitott a tartozás csökkentése
felé, de sajnos az őszi jelzésüktől nagyon lassan halad előre a
tárgyalás.
Folytatás a 2. oldalon

Minden kedves vaszari polgárnak békés
karácsonyi ünnepeket és boldog, eredményes új
évet kíván: Vaszar Község Képviselő-testülete
– –

VASZ ARI KRÓNIKA
Folytatás az 1. oldalról
Az évente szokásos tüdőszűrés rendben lezajlott májusban. Szintén megtartásra került a véradás községünkben. Ez
évben két alkalommal, utoljára most december hónapban.
Első esetben a kultúrház adott helyet a segíteni szándékozóknak, míg decemberben a hivatal épületében volt a véradás.
Továbbra is az önkormányzati iskolabusszal oldjuk meg
már nemcsak Gecséről, Takácsiról, hanem Szerecsenyből is az
óvodás-iskolás gyerekek utaztatását, illetve az ebédkiszállítást közel 70 fő számára, akik a szociális étkezési szolgáltatást
veszik igénybe. A busz bérlésének lehetőségét is biztosítja
önkormányzatunk.
Ez évben is megrendeztük a falunapot június utolsó szombatján.
A tavaszi szünetben az iskola fűtéskorszerűsítése valósult
meg BM pályázati támogatásból (24 millió Ft), majd nyáron
folytattuk az iskola festési munkálatait. A kora ősz folyamán
az óvodában a játszótéri játékok kerültek lefestésre.
Az óvoda alapítványa egy elbontásra ítélt játszótéri eszköz
helyett szerzett be új játékot az óvoda felső udvarába.
A Vaszari Asszonykórus nagyon aktívan működött ebben
az évben. A „Népek tánca, népek zenéje” c. országos minősítő
versenyen indultak, ahol a győri előválogató után bejutottak a
Szegeden megrendezett középdöntőbe, majd innen is továbbjutva a szintén Szegeden megrendezett döntőbe. Itt december 8-án ezüst fokozatú minősítést szereztek. Gratulálunk
nekik, és köszönjük, hogy öregbítették községünk jó hírét!

A 2012-es év jelentős beruházása volt a Gárdonyi utca egy
részének felújítása, és a községben található sok kátyú jelentős részének kijavítása, mely 4,8 milliós kiadást jelentett önkormányzatunknak.
A beruházásoknál meg kell említeni a község plébániatemplomának felújítását, melyre az egyházközség 2008-ban
pályázott. A felújítás sikeresen befejeződött. Az egyházközség
által felvett bankhitel kamatának visszafizetését az Önkormányzat pénzeszköz-átadása tette lehetővé teljes egészében.
Önkormányzatunk képviselő-testületének tagjai pedig a felmerült pluszkiadások fedezetét biztosították úgy, hogy felajánlották tiszteletdíjukat.
Az iskolában ez évben is megrendezésre került a nagy sikerű alkotótábor. Szintén meg kell említeni a „Bemutatkozik
az iskola” programot, mely az idei évben is nagyon színvonalas volt. E rendezvény keretében a szülők és a község lakossá-

ga is meggyőződhetett gyermekük fejlődéséről, s az iskolában
végzett nevelői munka eredményességéről. Állami ünnepeinkről az iskola közreműködésével emlékeztünk meg ez évben
is községünkben.
Az iskolánál ez évben került megpályáztatásra az igazgatói munkakör, melyet ismét dr. Varga Istvánné tölt be
augusztus 15-től. Augusztusban súlyos betegség következtében elhunyt Kiss Ervinné tagóvoda-vezető. Szükségessé
vált emiatt a poszt ideiglenes betöltése. Rasekné Kovács
Andrea határozott időre, egy évre kapott megbízást a tagóvoda-vezetői feladatok ellátására. 2013-ban szükségessé
válik vezetői pályázat kiírása.
A GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesületnek önkormányzatunk is tagja. A benyújtott pályázatok közül a rendezvénytér pályázata nyert támogatást, 1.5 millió Ft értékben. Ennek
kivitelezési munkálatai még ez évben megvalósulnak.
A kultúrház felújítását célozta meg a Sportegyesület által
az önkormányzat egyetértésével beadott „Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér” (IKSZT) cím elnyerésére szolgáló pályázat. A
pályázathoz kapcsolódó kivitelezési feladatok a 2013-as esztendőre húzódnak át. Mivel a pályázat keretében nem tudtunk a nyílászárók cseréjére pályázni, így ennek megvalósítása
saját erőből kell megoldanunk. (Csak egyéves működés és
realizálódott rezsiköltségek után lehetne pályázat keretén
belül külső felújításra és energiamegtakarítást célzó fejlesztésre pénzeszközöket bevonni.)
November hónapban benyújtottunk egy pályázatot a felső
temető ravatalozójának és kerítésnek a felújítására, valamint
térburkolat kiépítésére az EMVA falumegújítási pályázatának
keretein belül.
A közfoglalkoztatást próbálta önkormányzatunk a lehető
legjobban kihasználni. E foglalkoztatási lehetőségek elősegítették mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél az
ellátandó feladatok hatékonyabb megoldását.
Ősszel – hagyományainkhoz híven – ismételten megrendeztük az idősek napját, ahol a tavalyihoz képest nagyobb
létszámban jelentek meg községünk idős lakosai. Köszöntöttük a falu legidősebb lakóját és házaspárját. A képviselőtestület tagjai látták vendégül községünk idős lakosait. A rendezvény jó hangulatban zajlott le. 2012-ben hárman töltötték

be 90. életévüket: Karácsony Istvánné, Bálint Zoltánné, Tóth
Miklósné. Isten éltesse őket!
November 3-án sajnálatos kutyatámadás történt községünkben. A sportpálya mellett két idegen eb támadt egy
vaszari lakosra, aki súlyos sérüléseket szenvedett, több hetes
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kórházi kezelésre szorult. A kutyák azonosítása megtörtént, gazdájukat a rendőrség megtalálta, ellene a hatósági eljárás folyamatban van.
A körzeti megbízotti (KMB) iroda egész évben a Fő u. 27. szám
alatt működött.
A polgárőrség a községben továbbra is működik, gondoskodik a
közbiztonság növeléséről.
A jövő év jogszabályi változásai jelentős átalakulást hoznak mind
az önkormányzat, mind a lakosság számára. Év elejétől megkezdi működését a Járási Hivatal, mely bizonyos feladatokat átvesz az önkormányzati hivataltól. Egyelőre azonban még az ügyek jelentős része itt
marad. A lakosok ügyintézésének könnyítésére hivatali ügysegéd fog
a Járásnál besegíteni. Ő bizonyos napokon – jelenlegi ismereteink
szerint hétfőn és csütörtökön – a vaszari hivatalban fog tartózkodni,
hogy segítsen a beadványok járáshoz történő továbbításában.
A korábbi évekhez hasonlóan december 8-án falumikulással kedveskedtünk a vaszari gyerekeknek. Adventhez kapcsolódóan az óvoda
kapujában az iskola és az óvoda dolgozói áldozatos munkával saját
készítésű betlehemet állítottak fel, adventi koszorút készítettek. December végén az iskola tornatermében kispályás futballtorna kerül
megrendezésre.
Mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánok szerettei körében.
VARGA PÉTER
polgármester

Környezetvédelmi tevékenységünk
A szemétszállítás továbbra is a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közreműködésével történik. A kihelyezett szelektív gyűjtőszigeteket a lakosság jó intenzitással használja. Ürítéséről a GYŐRSZOL
ZRT gondoskodik. A hulladékudvar nagy segítséget jelenthet a lakosok
számára abban, hogy a szemét a megfelelő helyre és ne a falu határába kerüljön. Sajnos azonban még mindig nem elterjedt használata. A
hulladékudvar igénybevételére vonatkozóan a lakosságot a honlapon
tájékoztattuk, összefoglalva a GYŐRSZOL által megküldött adatokat. A
hulladékgyűjtést minden évben segítetik az iskola által szervezett gyűjtések is. Ez év őszén elektronikai hulladék gyűjtésére is lehetőség volt.
A parlagfüves területek megtisztításának feladata minden évben komoly gondot okoz. A külterületek ellenőrzése, gyommentesítése a
Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat hatáskörébe tartozott a Földhivatal közreműködésével. Itt is mindig megtörténtek a
szükséges felszólítások, bár kicsit lassabb ütemben. Belterületen is
volt szükség felszólításra, de általában ennek hatására a területeket
rendezték.
Önkormányzatunk az iskolával karöltve részt vett a Föld napja alkalmából szervezett országos szemétgyűjtési akcióban április végén. A
község területén a közterületi zöld részek gondozását az év folyamán
közmunkásokkal és saját munkaerővel oldottuk meg. Sajnos a közfoglalkoztatási lehetőségek rosszak voltak, így nehezen lehetett megvalósítani az önkormányzati területek gondozását. Mint már régóta, folyamatosan problémaként jelentkezett a kültéri égetés. Nagyon nehéz a
lakosokkal elfogadtatni, hogy csak bizonyos időszakokban végezhetnek égetést, és csak bizonyos dolgokat lehet elégetni. Ha a helyzet
nem változik, az illetékes hatóságok részvételét kell kérnünk.
2013-ban is fontos célja az önkormányzatnak, hogy a nem kis mennyiségű zöldfelület gondozása lehetőleg folyamatos legyen. Igyekszünk növényzet telepítésével kellemesebbé tenni környezetünket.
PFILFNÉ BAGICS JUDIT
körjegyző
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A közös hivatalról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §-a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint
az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Ezen szakasz meghatározza a hivatal elnevezését is. Így közös önkormányzati hivatal esetén: (Székhelytelepülés
neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal.
A törvény 85. § (1) bekezdése alapján közös
önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek
közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól, és
a községek lakosságszáma nem haladja meg a
kétezer főt. A közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő. Önkormányzatunk esetében
releváns, hogy közös hivatalt kell létrehozni.
A törvény 146. § (1) bekezdése alapján a
közös önkormányzati hivatalt 2013. január 1-jét
követő hatvan napon belül kell megalakítani.
Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a
közös önkormányzati hivatal létrehozására,
vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e
§-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat
képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a törvényszékhez fordulhat.
Vaszar, Gecse és Takácsi községek polgármesterei által folytatott tárgyalásokon a három
község polgármestere konszenzusra jutott abban, hogy e három község önkormányzatának
közös hivatalt kell létrehoznia. Az előzetes
egyeztetések alapján szeretnénk, ha Vaszar
község lenne a székhelytelepülés.
A közös hivatal alapító okiratának elfogadása egyelőre jogszabályi hiányok miatt nem lehetséges. De mindenképpen célszerűnek tartottuk egy szándéknyilatkozat elfogadását, amely
alapján a további munkálatok elvégezhetők, s
amely garantálhatná a három község közös
hivatal alakítási szándékát.

100 éve írták Vaszarról
A vaszari búcsú.
A régi világban ez a két-három szó rémesen hangzott,
mert ezen a szent napon, Szent György utáni vasárnapon
a verekedésről amúgy is híres Vaszaron feltétlenül emberhalálnak kellett lenni. Az idők haladtával az erkölcsök is
javultak, a törvénytisztelet is fokozódott, tán a bor is jámborabb, meg – mert drágább, hát – kevesebb lett. Ezért
ma már nem kell bizonyos halálmegvetéssel menni a
vaszari búcsúra. Ma bizonyára sokan keresik fel a pápaiak
közül is vaszari ismerőseiket, hogy az idén az első búcsú
örömeiben osztozkodjanak. (Pápai Lapok, 1912. 04. 28.)

Korabeli hirdetés (Pápai Közlöny, 1912. 04. 21.)
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Vaszari langalló (kenyérlángos) gazdagon
Elkészítési idő: 2–3 óra
Hozzávalók:
A tésztához: 1 kg liszt, kb. 2 dl víz,
5 dkg só, 2,5 dkg élesztő, 5 dl tej, 1
dkg porcukor.
A feltéthez: 5 dl tejföl, 10 gerezd
fokhagyma, 8 fej közepes vöröshagyma, kolbász, szalonna, sonka, sajt,
egyéb feltét ízlés szerint.
Elkészítés:
A 2,5 dkg élesztőt beletesszük a 7 dl
langyos tejbe, a tetejére rászórunk 2
marék lisztet és az 1 dkg porcukrot,
egy kicsit összekeverjük kézzel, és
hagyjuk szaporodni (kb. 15 perc). Ez
lesz a kovász (bár régen nem ilyet
csináltak, de ez is jó lesz bele, gyors
kovásznak nevezik). Az 1 kg lisztet
beletesszük egy nagy keverőtálba,
belekeverjük az 5 dkg sót. Ha feljött a
kovász, ráöntjük a lisztre, és elkezdjük
összedolgozni. Kézzel kell gyúrni a
tésztát, fakanállal semmiképpen se

próbálkozzunk! Folyamatosan öntjük
hozzá a vizet, ahogy a tészta fokozatosan magába veszi. Nem biztos, hogy
kell bele a 7 dl víz, de az is lehet, hogy
egy kicsit több kell majd. Olyan állagúnak kell lennie, mint a lángostésztának (félkemény). Ez tulajdonképpen
kenyértészta. A keverőtálban lévő
tésztát letakarjuk egy konyharuhával,
és 2 órán át kelesztjük. Ezután lisztezett gyúródeszkára tesszük a tésztát,
egy kicsit átgyúrjuk, majd három részre szedjük szét, és 1 órán át keresztül
kelesztjük.
Amíg a tészta kel, elkészítjük a
feltétet. 4-5 szelet szalonnát serpenyőben kisütünk, majd a szalonnákat
kitesszük egy kis tányérra. A kisült
szalonna zsírjába beletesszük a felkarikázott hagymát, üvegesre pirítjuk,
majd beletesszük az előzőleg apróra
vágott fokhagymát, megsózzuk, aztán
tovább pirítjuk, ízlés szerint tehetünk
bele 1–2 csipet borsot is. Ha jól összepirult, ráöntjük a tejfölt, és 1–2 percig

főzzük. Ezek után már csak annyi a
feladatunk, hogy bekapcsoljuk a sütőt
250 fokra.
Amíg melegszik a sütő, előveszünk
egy tepsit, és az egyik különválasztott
tésztát a gyúródeszka közepére teszszük, kinyújtjuk a tepsi méretére a
tészta kb. 1-1,5 cm vastagra. Ráteszszük a tepsire, és az előmelegített sütőben 5 perc alatt elősütjük, majd kivesszük, és rákenjük a tejfölös mártást, ízlés szerint kolbászt, sonkát,
szalonnát és sajtot teszünk rá. Beteszszük a sütőbe, és 250 fokon 35-40
percig sütjük. Így járunk el a másik két
rész tésztával is. Melegen tálaljuk.

Körjegyzőség ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8:00–12:00; 13:00–15:00
Kedd 13:00–15:30
Szerda 13:00–15:30
Péntek 8:00–12:00

Elérhetőség:
Tel.: 89/579–200, 89/355–009,
30/730–0853; fax: 89/579–200
E-mail: vaszar@globonet.hu
Honlap: www.vaszar.hu

Megjegyzés:
Egy kicsit időigényes, de megéri a fáradtságot. Kb. 1500–2000 Ft-ból kijön
a 3 tepsi, ebbe benne van a villanysütő
áramfogyasztási költsége is. A 3 tepsi
kb. 18 személynek elég.

Közérdekű adatok
Körjegyzőség Hivatala:
8542 Vaszar, Fő u. 29.

VASZARI KRÓNIKA – Vaszar Község Önkormányzatának lapja. Megjelenik minden negyedév végén. Felelős kiadó: Varga Péter polgármester.
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