2013. december

Itt van a szép
karácsony

Meghívó
Székelyudvarhely és Csíkszereda között félúton, Hargita megye
legmagasabb pontján fekszik SZENTEGYHÁZA városa

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Dsida Jenő

A szentegyházi Hagyományőrző Csoport
bemutatja

„ANGYALBETLEHEM”
című betlehemes játékát

2013. december 15-én,
Advent III. vasárnapján

este 6 órakor

a vaszari Művelődési Házban.
Előtte fél 6 órától meggyújtjuk
az adventi koszorú 3. gyertyáját
az óvoda előtti betlehemnél.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Közmeghallgatás
Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégeink!
Mint ahogy minden évben szokásos az év vége felé, önkormányzatunk november végi ülésén tartja meg a közmeghallgatást. Ez az év is eseménydúsan telt. Szeretnék röviden, és a
teljesség igénye nélkül beszámolni a 2013. év eseményeiről.
A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás július 1-től Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásaként
látja el feladatát. Önkormányzatunk a lehetőségeknek megfelelően minden feladatellátásban részt vesz, kihasználva a társulás előnyeit. A társuláson keresztül a házi segítségnyújtás,
mint szociális szolgáltatás is működik. 3 fő 8 órás házi gondozót foglalkoztat községünkben a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, valamint 1 fő 4 órás házi gondozót.
Összességében 25fő ellátott van a községben.
Az önkormányzatnak a megyei könyvtárral kötött megállapodás keretén belül a községi könyvtár pénteken és szombaton
tart nyitva bizonyos időbeosztással.
Március 1-jétől a Vaszar–Gecse–Takácsi Községek Körjegyzősége új néven, Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalként működik, ugyanazon feladatokat ellátva, mint a körjegyzőség.
Az évente szokásos tüdőszűrés rendben lezajlott májusban. Szintén megtartásra került többször a véradás községünkben. Ez évben egy alkalommal augusztusban, míg legutóbb novemberben volt véradás. Első esetben a kultúrház
adott helyet a segíteni szándékozóknak, míg novemberben a
Hivatal épületében volt a véradás.
Április hónapban az önkormányzat gondoskodott a mammográfiai szűrésre hívott hölgyek Veszprémbe történő szervezett szállításáról.
Továbbra is a vásárolt mikrobusszal oldjuk meg már nemcsak Gecséről, Takácsiról, hanem Szerecsenyből is a gyerekek
utaztatását, illetve az ebédkiszállítást közel 70 fő számára,
akik a szociális étkezési szolgáltatást veszik igénybe. A busz
bérlésének lehetőségét is biztosítja önkormányzatunk. Az
Ihász Gábor Általános Iskola fenntartását és működtetését
január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Önkormányzatunk a 2013/14-es tanévben is felvállalta a
diákok utaztatását fenti községekből, ezáltal is biztosítva a
gyerekek lehető legkedvezőbb iskolába járását.
Ez évben is megrendezésre került a falunap június utolsó
szombatján. Színvonalas programokkal és az immár szinte
szokásossá vált délelőtti sportversenyekkel vártuk a lakosokat.
A Vaszari Asszonykórus idén ünnepelte 20 éves fennállását, ez alkalomból jubileumi előadást tartottak a falunapon. Az
Asszonykórus egy országos megmérettetésen ezüst minősítést
kapott.
Vaszar község ez évben ünnepelte/ünnepli fennállásának 775 éves évfordulóját.
Az iskolában idén is megrendezésre került a nagy sikerű
alkotótábor. Szintén meg kell említeni a „Bemutatkozik az
iskola” programot, mely ismét nagyon színvonalas volt. E
rendezvény keretében a szülők és a község lakossága is meggyőződhetett gyermekeink fejlődéséről, s az iskolában végzett
nevelői munka eredményességéről. Állami ünnepeinkről is az
iskola közreműködésével emlékeztünk meg.

A GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesületnek önkormányzatunk is tagja. Az elmúlt évben benyújtott falumegújítási pályázat támogató határozata ez évben került megküldésre, melyen önkormányzatunk 5 millió forintos támogatásban
részesült a Felső-temető ravatalozójának felújítási munkálataihoz. Ezen kivitelezési munkák befejeződtek, a támogatás
lehívása elküldésre került.
A GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesületen keresztül
2013-ban három pályázatot nyújtott be önkormányzatunk
EMVA LEADER támogatásra IV. tengely):
1. Bemutatóhely kialakítása a Vaszar, Fő u. 11. szám
alatti ingatlanon.
2. Sportöltöző felújítása.
3. Helyi piac kialakítása a Vaszar, 2. hrsz alatti ingatlanon lévő épület elbontásával.
Örömmel jelentem, hogy mindhárom pályázat támogatásban részesült. Ez évben még megkezdjük a bemutatóhely
kialakításának munkálatait, jövő év eleji befejezéssel.
Önkormányzatunk ez évben is nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz a kézilabdapálya többfunkciójúvá alakítására, azonban a támogatásról vagy elutasításról döntés ez
ideig nem érkezett. Információink szerint (az előző évhez hasonlóan) sajnos a támogatási összegek kiürülése miatt nem
került sor erre. Bízunk benne, hogy jövőre nagyobb sikerrel
pályázhatunk!
A kultúrház felújítását célozta meg a Sportegyesület által
az önkormányzat egyetértésével beadott Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (IKSZT) cím elnyerésére szolgáló pályázat. A
pályázathoz kapcsolódó feladatok a 2014-es esztendőre húzódnak át. Mivel a pályázat keretében nem lehetett már a nyílászárók cseréjére pályázni, így ennek megvalósítása saját erőből
kell, hogy történjen. Ez viszont az új építésügyi előírások miatt
veszélyezteti a projekt megvalósulását — megfelelő saját erő
hiányában. Ősszel ez ügyben megkerestük a megyei kormánymegbízott urat és az EU-pénzekért felelős államtitkár urat is,
hogy esetlegesen további forrás biztosításával tegyék lehetővé
a pályázat megvalósítását. (Csak egy éves működés és realizálódott rezsiköltségek után lehetne a KEOP-pályázat keretén
belül külső felújításra és energia-megtakarítást célzó fejlesztésre pályázni.)
Ugyanakkor két ingatlanra — a Fő u. 16. szám alatti óvodára, és a Fő u. 29. szám alatti hivatali épületre is folyamatban van egy-egy KEOP pályázat, melynek eredménye a mai
napon érkezett meg, kedvező bírálati eredménnyel.
A közfoglalkoztatást próbálta önkormányzatunk a lehető
legjobban kihasználni. Ezen foglalkoztatási lehetőségek elősegítették mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél az
ellátandó feladatok hatékonyabb megoldását. November 1jétől indul a téli közfoglalkoztatási program, melyben 9 fő
közfoglalkoztatását és képzését kell megvalósítani. Ehhez az
állam az év közbeni 70%-os támogatáshoz képest 100%-os
támogatást biztosít. Itt lehetőség volt kivételesen eszközbeszerzésre is, mely jelenleg még folyamatban van.
Ősszel ismételten megrendezésre került az idősek napja,
ahol a tavalyihoz képest hasonló létszámban jelentek meg községünk idős lakosai. Immár hagyományszerűen felköszöntöttük a község legidősebb lakóját és házaspárját. Önkormányza-
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tunk képviselői látták vendégül az időseket. A rendezvény a
résztvevők számára jó hangulatban telt el. Ezen a napon, délelőtt folyamán szüreti felvonulást tartottunk, mely nagyon
sikeres volt. Az idősek napja után a Szent Mihály-napi ünnepség keretében a program a falu lakossága számára is nyilvános volt a kultúrházban, ahol színvonalas programok szórakoztatták az érdeklődőket.
A polgárőrség a községben továbbra is működik, gondoskodik a közbiztonság növeléséről.
A rendőrségi körzeti megbízotti iroda egész évben a Fő
u. 27. szám alatt működött. Az idei évben körzeti megbízottunk (gyermekvállalás miatt) lecserélődött, azonban november 1-jétől ismét új körzeti megbízott lát el szolgálatot községünkben. Bízunk benne, hogy ő már hosszabb ideig fogja
feladatát betölteni.
Az év végére nézve: korábbi évekhez hasonlóan ebben az
évben is szeretnénk falumikulással (december 8.) kedveskedni a gyerekeknek. Lakosaink számára pedig szeretnénk az
adventi vasárnapokon kis programmal kedveskedni.

Mindenkinek nagyon kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánok szerettei körében!
VARGA PÉTER polgármester

Nyertes
pályázataink
Önkormányzatunk 2013 júniusában 3 pályázatot
nyújtott be LEADER jogcímre EMVA támogatásra. Ezek:
 Az egykori tsz-iroda helyén helyi termékértékesítő hely kialakítása. E pályázat összköltsége13.138.532,– Ft, amelyből 10 millió forintot
pályáztunk, a fennmaradó rész önerő. A pályázat
keretében az ingatlanon lévő romos épület és rendezetlen ingatlanrész helyén termékértékesítő
hely kerülne kialakításra. Önkormányzatunk több
termelővel és kézművessel együttműködési megállapodás kötött, hogy a projekt megvalósítása
esetén majd bizonyos időszakonként kiállítják,
értékesítik terméküket ezen a helyen.
 A Fő u. 11. szám alatti ingatlanon (iskola melletti volt tanítói lakás) bemutatóhely (falumúzeum) kialakítása. Itt a megpályázott összeg szintén 10 millió forint, önrésszel az összes költség
13.979.632,– Ft. A jelenleg rossz állagú, használaton kívüli ingatlan kerül felújításra. A jelenlegi
helyiségeket kiállító teremmé alakítjuk át, ahol
községünk történetének, nép hagyományainak
emlékeit, régiségeit, valamint a környék élővilágát mutatnánk be az érdeklődőknek. Új vizesblokk és fűtési rendszer is készül.

Tisztelt Olvasóink!
A „Vaszari Krónika” ez évi utolsó számához
két képeslapot mellékeltünk. Ezeket ajándékba adjuk minden vaszari lakosnak,
hogy emlékeztessünk a jeles évfordulóra:
községünk 775 éves. Tegyék el emlékbe
vagy küldjék el szeretteiknek, barátaiknak
karácsonyra.
(További példányok az Önkormányzat
Hivatalában vásárolhatók.)
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 A 089/25. hrsz alatti sportöltöző felújítása,
melynek összköltsége 12.686.087,– Ft, támogatási rész 9.989.045,– Ft. A projekt keretében a jelenlegi sportöltözőt újítjuk fel, s bővítjük ki. Így
az épület sokkal inkább kiszolgálja a sport kapcsán felmerülő igényeket.
A pályázatokat községünk esetében a Megyei Vidékfejlesztési Hivatal bírálta el. Örömmel közöljük lapunk olvasóval, hogy mindhárom pályázat
befogadásra került és elnyerte a kért támogatást. Így Önkormányzatunk 2014-ben hozzáfoghat a közel 40 milliós összköltségű projektek
megvalósításához: elsőként a bemutatóhely kialakítására kerül sor az első negyedévben, ezt követi
a sportöltöző felújítása, utána pedig a volt tsziroda elbontása következik.
■
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Köszönet a segítőknek!
Szüreti felvonulás –
2013. szeptember 28.
Szervezők és segítők:
Enyingi Szabolcs, Enyingi Szabolcsné,
Erdős Tamásné, Fusz Péter, Kalmár Csaba, Király Zsolt, Papp Jánosné, Papp
Péter, Pappné Baranyai Katalin,
Rasekné Kovács Andrea, Rékasi Ferencné, dr. Varga István háziorvos, Varga
Péter polgármester, Vaszari Agrofriz Kft
(Szekér László), Vaszari Polgárőr Egyesület tagjai.
Vendéglátók az egyes utcákban:
Baranyai-Kovács Kinga (Petőfi u.), Domonkos Józsefné (Bocskai u.), Fusz Józsefné (Fő u.), Hutter Szabolcsné
(Kossuth u.), Istenes Lászlóné (Zrínyi
u.) ,Papp Jánosné (Vasút u.), Soós Istvánné (Jókai u.), Szücs Gyuláné (Rákóczi
u.), Szücs Sándorné (Bercsényi u.), Takács Istvánné (Ady u.).
Süteményt sütöttek:
Balassa Károlyné, Csete Józsefné, Domonkos Szabina, Enyingi Szabolcsné,
Erdős Tamásné, Ferencz Józsefné, Fusz
Józsefné¸ Györe Tivadarné¸ Hamra Jó-

zsefné¸ Horváth Józsefné, Ihász Józsefné, Istenesné Koch Éva, Karácsonyné
Tunner Györgyi, Kiss Tiborné, Kissné
Dávid Ildikó, Kolossváry Árpádné, Kovács Attiláné, Majorné Csete Renáta,
Mező Béláné, Orbán Sándorné, Papp
Jánosné, Pappné Baranyai Katalin,
Pleszinger Nikoletta, Pongrácz Lászlóné
(Vasút u.), Pongrácz Sándorné, Rasekné
Kovács Andrea, Soós Istvánné, Szücs
Judit (Bercsényi u.), Szücs Sándorné,

Takács Dezsőné, Takács Istvánné, Varga
Gyuláné.
A rendezvényt anyagilag támogatták:
Kutasi László, Meilinger Zsolt, Molnárné
Fusz Hajnalka, Nagy Roland, Soós István,
Süth József, Szabó Miklós, Vaszar–Gecse
Vadásztársaság.
Összeállította: Papp Jánosné

105 éves a legidősebb vaszari a világon
Sok mindenre jó az internet, és néha egészen váratlan érdekességekbe botlik az ember. Így akadtunk rá teljesen véletlenül egy amerikai kisváros, Marietta (Georgia Állam) helyi újságjának elektronikus kiadására (The Marietta Daily Journal), melyben a következő, Vaszart és a vaszariakat érintő írás jelent meg:
105. születésnapját ünnepelte
egy magyar származású aszszony 2013. november 22én. Wilma Tako Rába Vilmaként 1908-ban született Vaszaron, Magyarországon,
apját Rába Vincének hívták.
16 éves volt a lány, amikor a
harmincas évek közepén
kivándoroltak az Egyesült
Államokba. Vilma kétszer
ment férjhez, de gyermeke
nem született. Dadaként és
házvezetőnőként dolgozott
Beverly Hillsben, Robert
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Wagner színész-producernél.
Később esti iskolába járt,
üzletkötőként a Los Angelesi értéktőzsdén is dolgozott.
Rába Vilma napjainkban az
Atlanta közelében fekvő
Austell város presbiteriánus
öregotthonában él, ma is
olvas és beszél magyarul,
szeret régi filmeket nézni,
olvasgatni. Szerinte a hosszú
élet titka ez: napi séta, úszás,
és három pohár tej. ■
(Fordította:
Mezeiné Kiss Adrienn)
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Környezetvédelmi tevékenységünk 2013-ban
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése alapján a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat legalább évente tájékoztatja a lakosságot.
A szemétszállítás továbbra is a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó (GYŐRSZOL) Zrt. közreműködésével történik. A kihelyezett szelektív gyűjtő szigeteket a lakosság elég jó intenzitással használja. A
rekultivált illegális hulladéklerakó kaszálásáról az önkormányzat gondoskodott.
A hulladékudvar nagy segítséget jelenthetne a lakosok számára
abban, hogy a szemét a megfelelő helyen kerüljön elhelyezésre, s ne a falu
határába kerüljön. Sajnos azonban még mindig nem elterjedt használata.
Utolsó információink alapján az idei évben a tavalyi évhez képest kevesebb hulladék került a lakosság által a hulladékudvaron elhelyezésre. A
hulladékudvar igénybevételére vonatkozóan a lakosságot honlapunkon
tájékoztattuk, így is igyekszünk a lakosság hozzáállásán javítani .
A hulladékgyűjtést minden évben segítetik az iskola által szervezett
gyűjtések is.
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. Ez a
tevékenység szinte minden évben azonos időtartamban jelentkezik, s
szinte mindig ugyanazon ingatlanok vonatkozásában. Azon ingatlanok
jelentik a nagyobb problémát, ahol a tulajdonosok nem helyiek. Sajnos

még a mai napig sem sikerült minden ingatlantulajdonosnak magáévá
tenni azt a szemléletet, hogy a saját ingatlanját megfelelően gondozza.
Önkormányzatunk az iskolával karöltve idén is részt vett a Föld napja
alkalmából szervezett országos szemétgyűjtési akcióban április végén. A gyerekek segítségével sok szemét került összeszedésre az utak
mentén. A jövőre nézve is szeretnénk ebben az akcióban részt venni.
A község területén a közterületi zöld részek gondozását az év
folyamán közmunkásokkal és saját munkaerővel oldotta meg az önkormányzat. A lehetőségeinkhez képes igyekeztünk megoldani a feladatokat.
Sajnos a közfoglalkoztatási lehetőségek rosszak voltak, így nehezen lehetett megvalósítani az önkormányzati területek gondozását. Ebben talán az
aszályos időjárás volt segítségünkre, hiszen így viszonylag kevesebb fűnyírásra volt szükség. A novemberi közfoglalkoztatással lehetővé vált eszközök beszerzése is, mely majd a közterületek gondozását szolgálni.
Az év végével az önkormányzat több helyre is helyez ki fákat a gondozása alatt álló területekre, az elpusztult fák helyett. Az óvoda saját
kezdeményezésre végzett tujaültetést.
Sajnos ez évben is, mint már régóta folyamatosan problémaként jelentkezett a kültéri égetés. Borzasztó 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.
Mint minden évben, jövő évben is fontos célja az önkormányzatnak,
hogy a nem kis mennyiségű zöldfelület gondozása lehetőleg folyamatos
legyen. Igyekszünk növényzet telepítésével kellemesebbé tenni környezetünket.
Pfilfné Bagics Judit jegyző

Hulladékudvar – még egyszer a szemétről
Községünkben sajnos továbbra is nagy probléma, hogy egyesek a szemetet illegálisan
helyezik el a falu területén. (Pl. az ún. Csehigödör és környéke…) Ezért ismételten felhívom a lakosság figyelmét a hulladékudvar
kínálta lehetőségekre. Itt biztosítjuk azt, hogy
a vaszari és takácsi lakosok a háztartásban
keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhetik. A hulladékudvar állandó, év közben
folyamatos nyitva tartással működik a 068/9.
hrsz. alatti ingatlanon, a Patonai út végén.
Téli nyitva tartása: péntek: 8:00–16:00.

dő a hibaelhárításból vagy javításból származó, építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,
elsősorban beton, tégla cserép, kerámia. Pa-

la, kátránypapír nem helyezhető el!). • Menynyiségi korlátozás nélkül lom, műanyag, papír,
üveg (ablaküveg), fém csomagolási hulladék,
textil hulladék, fanyesedék (csak fanyesedék
vihető, fű, növényi maradványok nem!). • Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági
mennyiségben. • Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.
Szállításkor vigyék magukkal azt számlát,
melyen az ügyfél-azonosító szám található,
valamint lakcímkártyájukat is az azonosításhoz. A hulladékudvarra a hulladékot fajtánként
különválogatva vigyék el.

A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el: • A veszélyes hulladékok közül: alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de
évente legfeljebb 150 kg mennyiségben elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok
(izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek. • A veszélyes hulladéknak minősülő
fáradt olaj alkalmanként 4 liter, de évente
legfeljebb 8 liter. • Használt étolaj- és zsír
alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60
liter. • Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3
m3 inert hulladék. (Inert hulladéknak tekinten-

A hulladékszigeteken lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös
fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres
flakonokat (elöblítve).
Kérem, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait
minél szélesebb körben vegyék igénybe!
Pfilfné Bagics Judit
jegyző
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Vaszari Krónika

A Felső-temető
rekonstrukciója
Önkormányzatunk 2012 novemberében nyújtott be
pályázatot falumegújításra és fejlesztésre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
támogatására. A támogatás a Dózsa utcai ravatalozó és temető felújítására került benyújtásra. Ennek
keretében a ravatalozó nyílászáróinak cseréjére, a
kerítés cseréjére és több helyszíni térkövezésre pályáztunk. A pályázathoz kapcsolódó tervezett nettó
kiadás 5.368.564,- Ft. Ezen kiadáshoz önkormányzatunk a 2013. június 18-án kelt támogatási határozat alapján 5.000.000,- Ft támogatási összegre jogosult. A Képviselő-testület a kivitelezésre benyújtott pályázatok alapján a Csizmadia és Társai Kft.
ajánlatát fogadta el. A műszaki ellenőrzést a GTERV’01 Bt végezte. A kivitelezési munkák augusztus végén kezdődtek és október végéig tartottak. ■

Borlovag-avatás

Összesen 30 darab szénmonoxid (CO) érzékelő készüléket
adott át november 5-én Csillag István tűzoltó alezredes a pápai tankerület, Pápa Város Önkormányzata, Mezőlak, Vaszar,
Nemesszalók, valamint Takácsi önkormányzata részére. A
helyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője elmondta, az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság szerezte be a CO-érzékelőket, amelyeket a közintézmények védelmében osztanak ki a
Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság koordinálásával.
A helyi katasztrófavédelmi kirendeltség azokat az intézményfenntartókat és -vezetőket kereste meg, akiknek október 15től — a jogszabályi előírások változása miatt — kötelezően
gondoskodniuk kell a készülékek beszereléséről.
(www.papa-ma.hu)

Évek óta hagyomány, hogy a Somló és
Kornyéke Borút Egyesület, valamint a
Somlói Borlovagrend bor-és pálinkalovagokat is avat a Szent Márton-napi
újbor ünnepén. A pápai Fő téren felállított színpadon ezúttal a Varga Péter
vaszari polgármesternek és a győri
Papp Lászlónak kellett felismernie a
törkölypálinkát, illetve somlói borból és
szódából fröccsöt készítenie. Mindketten átmentek a rostán, a bíráknak ízlett az elkészített fröccs,
így a két jelölt hivatalosan is beléphetett a Somló és Környéke Borút Egyesület tagjainak sorába. (www.papa-ma.hu)

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

Szénmonoxid-érzékelőket kaptunk

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

–6–

