2013. június

FALUNAP 2013
PROGRAM
9:00–10:30 Focimeccsek az általános iskola
5–8. osztályosai részére (Bitumenes pálya)
10:30–12:00 Focimeccsek felnőtteknek
(Bitumenes pálya)
10:30–12:00 Sorversenyek az iskolai füvespályán (Jelentkezés a sportprogramokra Pődörné
Szilos Krisztinánál)
9:00 órától főzőverseny a Művelődési Ház
udvarán (A csapatok számára a húst és a tűzifát
az Önkormányzat biztosítja. Jelentkezni az Önkormányzat Hivatalában lehet.)
13:30 Falunapi ebéd elfogyasztása
14:00 órától kézműves foglalkozások, pónilovaglás, kocsikázás, miniquad a gyerekeknek.
17:00–18:00 óráig: „Szórádi Sramli Band”
nosztalgiazenekar műsora
18:00–20:00 óráig a 20 éves Vaszari Aszszonykórus ünnepi műsora (Vendégként fellép
a takácsi Kenderszer Együttes és a gecsei Dallamvarázs Énekkar.)
20:00 órától: Nóta- és operettest. Fellépnek:
Kosáry Judit és Sebestyén Tamás. Kísér: Szórádi
Árpád.
21:30 órától a Rockers Band koncertje
23:00 órától Retro Disco (DJ. PETIE)

VASZAR KÖZSÉG első ma ismert írásos említése –
ahogy falumonográfiánkban is olvasható – egy kb.
1238-ban keletkezett összeírásban fordul elő. Ezt az
összeírást Albeus nyitrai főesperes, esztergomi kanonok 1237. október 29. és 1239. június 11-e között készítette IV. Béla király megbízásából. Ezen összeírás
dátuma szerint községünk 2013/14-ben ünnepli
fennállásának 775. évfordulóját. (Bizonyosan 1238
előtt is létezett, de erre nincs írott adatunk.) Az évfordulóhoz számos rendezvény kapcsolódik majd, amelyekről folyamatosan tájékoztatást adunk.

20 éves a Vaszari
Asszonykórus
Gratulálunk és további eredményes
munkát, sikeres szerepléseket kívánunk!

M i n d e n v a s z a r i l a k o s t s z e r e t e t t e l h í v u –n k– é s v á r u n k a f a l u n a p i r e n d e z v é n y e k r e !

Vaszari Krónika

Mi történt az elmúlt hetekben?
2013. április 18–19-én mammográfiai szűrés volt a 45–65 év
közötti korosztálynak. Önkormányzatunk gondoskodott közös
utazás megszervezéséről. Ez nagy nehézségekbe ütközött, mivel a VOLÁN nem tudott autóbuszt biztosítani. Így külső vállalkozótól történő bérléssel lehetett csupán megoldani az utaztatást. A TB finanszírozás nem fedezi az utaztatás költségét,
hanem csupán annak felét, így a többi részét önkormányzatunknak kellett saját erőből előteremteni.
***
Önkormányzatunk 2013. április 22-én részt vett a Föld
napja alkalmából szervezett szemétgyűjtésen. A programban az iskola tanulói is részt vettek. Ez évben szülői nyilatkozatok beszerzésére is szükség volt a 18 év alatti gyerekek
esetében. A tanulókon kívül önkormányzatunk, az iskola
dolgozói, a hivatal dolgozói vettek részt a szemétszedésben.
A zsákokba gyűjtött hulladékot a Közútkezelő szállította el.
Rengeteg PET palack, sörös, üdítős fémpalack került a zsákokba, de volt még pala is (ami veszélyes hulladéknak számít!). Nem igazán megérthető a dolog, mert a községben
két helyen is ki vannak helyezve szelektív gyűjtőedények, s
ezek használatával ezen hulladékok eldobálása elkerülhető
lenne. Nyomatékosan kérjük községünk lakóit, az átutazókat, hogy vegyék igénybe mind a szelektív gyűjtőszigetek, mind a hulladékudvar szolgáltatásait, s kerüljék
el a szemetelést!
***
Szintén április közepén MVH-ellenőrzés volt az elmúlt
évben kivitelezett színpaddal kapcsolatban. Ez az ellenőrzés a pályázati összeg kiutalását előzi meg. A kifizetési
kérelmet önkormányzatunk előző év december végén benyújtotta, a kifizetés azonban csak május 24-én érkezett
meg. A támogatás összege 1,5 millió forint volt.

***
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A támogatásból a község 1019. hrsz-ú ingatlanán elhelyezkedő sportpálya (közismert nevén a
„Bitumenes pálya”) kerülne felújításra úgy, hogy a mai kor
követelményeinek megfelelő, több sportág kiszolgálására
alkalmas pálya jöjjön létre. A meglévő aszfalt burkolatot
alapként használnánk. Az új tervezett pálya mérete 42 x 21
m, a bővítés területén új pályaszerkezet épülne. A tervezett
pálya köré betonszegélykő kerülne, terepszintbe süllyesztve. A pálya műanyagburkolatot kapna. (A műanyagburkolat gumi granulátum poliuretán kötőanyaggal, hőkezeléssel
készül, előre gyártott esésvédő rugalmas burkolóanyag.) A
sportpálya tényleges, sportághoz kötődő játszófelülete 20 x
40 m. Az ezt meghaladó rész ún. túlfutó, biztonsági sáv,
mely más színnel kerülne kiépítésre az elkülönítés miatt.
Ennek kialakítása gépi és kézi földmunkával történne. A
kialakításra kerülő pálya alkalmassá válna kézilabda, röplabda, kosárlabda, kispályás futball és tenisz sportok űzésére. Az egyes pályákhoz kapcsolódó vonalazások szintén
feltüntetésre kerülnének a pályán, eltérő színnel (fehér vagy
sárga). A jelenlegi kerítés eltávolítása után helyette új, tűzi
horganyzott (szintén 4,5 m magas) kerítés kerülne kiépítésre 3 oldalon. Nézőteret alakítanánk ki 3 m szélességben,
térkövezéssel. Természetesen a beruházás feltétele, hogy a
benyújtott, közel 20 milliós támogatási igényünk kedvező
elbírálásban részesüljön. (Erre a célra már tavaly is nyújtott
be önkormányzatunk pályázatot, azonban forráshiány miatt
nem nyertünk támogatást.)
***

Tisztelt Lakosaink!
Községünk területén az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált,
hogy a kutyák szabadon kószálnak a közterületeken. Kérem
a tisztelt lakosokat, hogy a kutyáját mindenki olyan körülmények között tartsa, hogy az ne tudjon az utcára kijutni,
más telkére átmenni! Ezzel is próbáljuk mások nyugalmát
biztosítani, s az esetleges balesetet elkerülni. Kérem, szíveskedjenek kutyájukat a közterülettől, más ingatlanától elzárva tartani! Az, akinek kutyája közterületen szabadon kószál,
a szabálysértési törvény alapján pénzbírsággal sújtható. Kérem a lakosokat, hogy a kutyákat közterületen csak pórázzal
és szájkosárral ellátva vezessék!
Vaszar, 2013. március 26.
Pfilfné Bagics Judit
jegyző
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Hulladékudvar
nyári nyitva
tartása:
péntekenként
10:00–18:00
óráig

Vaszari Krónika

Lovastúra néptánccal
és népzenével

A házasságkötések
rendjéről

Június 18-án este 7 órakor nagy sikerű rendezvénynek adott
otthont a vaszari művelődési ház nagyterme. „Kulturális
lovastúra a magyar néptáncélet kiemelkedő személyiségeivel” címmel 4. állomásként községünkbe érkezett az a lovastúra, amelynek tagjai (Balla Zoltán, Besenyő Gábor, Farkas
László, Ihász László, Kádár Ignác, Kincses Kálmán, Kovács
Norbert, Szabó Szilárd, Végső Miklós) azt a célt tűzték maguk
elé, hogy a Pápa-környéki falvakat (Kiscsősz, Pápakovácsi,
Homokbödöge, Vaszar, Marcaltő, Kemenesmagasi) felkeresve a néptánc segítségével ápolják a helyben élő emberek
magyarságtudatát. Küldetésüknek tekintik a lovas hagyományok, a lótartás népszerűsítését is.
Az élőzenével kísért műsorban a népművészet ifjú mesterei és aranysarkantyús táncosok léptek fel. A szép számmal
megjelent hallgatóság vastapssal jutalmazta a színvonalas
produkciókat. Kovács Norbert (Kiscsősz), a lovastúra vezetője
elmondta: minden településen igyekeznek a helyi népdalköröket, hagyományőrző csoportokat, néptáncosokat is bevonni a rendezvény szervezésébe, lebonyolításába. Így történt ez
Vaszaron is, hiszen a műsorban fellépett a Vaszari Asszonykórus, valamint Fusz Péter és Fusz-Endrész Mariann is. Ők
is—mint mindig—nagy sikert arattak.

Rendőrségi felhívás
FIGYELJEN BEVÁSÁRLÁS UTÁN IS
GÉPKOCSIBAN HAGYOTT ÉRTÉKEIRE!
A lopások elkövetése érdekében alkalmazott trükkök rendkívül változatosak. Az elkövetők igen furfangosan, helyzetre és korosztályra „legyártott” trükk-tárházzal rendelkeznek. Ebből mindig azt vetik be, amelyik
a helyzethez és a személyhez leginkább
használhatónak tűnik. Azonban mindig
megfigyelhető a figyelemelterelésre való
törekvés. Ennek során vagy valamilyen indokkal jelentkeznek (pl. útbaigazítást kérve
térképet mutogatnak), vagy valahova igyekszenek elhívni egy adott helyről (pl. a lakás
egyik helyiségéből a másikba, a lakásból a
kertbe, vagy az autó elejétől a hátuljához,
illetve a gépjármű másik oldalához). Ezt követően rövid kutatás után, vagy az előre kiszemelt és könnyen megkaparintható értékeket tulajdonítják el.
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Tisztelt vaszari lakosok!
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet rendelkezéseinek értelmében megállapításra került az önkormányzat által a házasság
hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn
kívüli megkötésére vonatkozó díjtételek.
A törvényerejű rendelet értelmében az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a
házasság hivatali helyiségen, valamint hivatali
munkaidőn kívüli megkötésénél, ha a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.
A házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség
Önkormányzat Tanácskozó Terme, 8542 Vaszar,
Fő u. 29. szám alatt található. A hivatali munkaidőt a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza
meg.
Hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért 5.000 Ft díjat, míg a hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért 5.000 Ft
díjat kell fizetni.
A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli,
valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell írásban jelezni.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben tartható meg, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a
helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó
körülmények között megtartható, valamint az
anyakönyv védelme és a személyes adatok védelme biztosított.
A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15
nappal kell megfizetni az Önkormányzat részére. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés
megtörténtét.
A rendeletben megállapított díjakat először a
2013. július 1. után bejelentett anyakönyvi események tekintetében kell alkalmazni.
Vaszar, 2013. június 15.
Pfilfné Bagics Judit
jegyző
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Vaszarról írták anno
Villámcsapás. Vaszar községben folyó hó 3-án délelőtt 11 órakor a villám Sándor Iván kéményén
becsapott. A konyhában Sándorné ebédelt 5 apró gyermekével. Az asszony a légáramlattól elalélt, a gyermekeknek azonban semmi baja nem történt, a villám csak egy kettős bögrét ütött
agyon, amelynek egy cserépdarabja a 7 éves Lajoson okozott könnyű sérülést.
(Pápai Hírlap, 1913. június 7.)
Gaál István helybeli róm. kath. segédtanító, ki nemrég pályadíjat nyert egy szakmunkájával, a
Vaszar községben üresedésben levő tanító állást elnyerte, mely állásában a veszprémi püspök
által is megerősíttetett. Gaál István már legközelebb elfoglalja új tanítói állását. Gratulálunk.
(Pápai Közlöny, 1893. június 18.)

Főzzünk valami finomat!

Hat féle húspác grillezéshez
(Egyenként kb. 50 dkg húshoz):
Csípős-paradicsomos páchoz:
(csirkeszárny,csirkecomb)
1dl balzsamecet
3 ek ketchup
2 ek cukor
2 kk csili szósz
bors

Paprikás páchoz:(sertéstarja, sertéscomb)
0,5 dl olívaolaj
2 kk mustár
1dl tej
1kk delikát
1db csípőspaprika

Fokhagymás-gyömbéres páchoz:
(csirkehús,pulykahús,sertéshús)
1 fej hagyma
2 ek szójaszósz
1kk cukor
1kk gyömbér
3 gerezd fokhagyma

Barna páchoz:(sertés)
5 ek ketchup
5 ek méz
3 ek szójaszósz
0,5 dl olívaolaj

Joghurtos páchoz:(csirkehús,pulykahús)
2 dl joghurt
só
0,5 dl olívaolaj
3 gerezd fokhagyma
Worchester páchoz:
(sertéshús,marhahús)
2 kk worchester szósz
0,5 dl borecet
2 ek mustár
0,5 dl olívaolaj
2 gerezd fokhagyma
1kk csili szósz
1kk őrölt babérlevél
bors

VASZARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL: 8542 Vaszar, Fő u. 29.
Elérhetőség:
Tel/fax.: (89)579–200, (89)355–009.
Mobil: (30)730–0853.
E-mail: vaszar@globonet.hu
Honlap: www.vaszar.hu
Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő 8:00–12:00; 13:00–15:30
Kedden NINCS ügyfélfogadás!
Szerda 13:00–15:30
Csütörtök 8:00–12:00; 13:00–15:30
Péntek 8:00–12:00

Közérdekű
adatok

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