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VASZARI KRÓNIKA – Vaszar Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Mezei Zsolt polgármester.  
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Tel/fax.: (89) 579–200, (89)355–009. Mobil: (30) 730–0853. 
E-mail: vaszar@vaszar.hu   Honlap: www.vaszar.hu 
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Támogatások 

civileknek 

 
Vaszar község a pápai járás egyik 
legnagyobb községe, mintegy há-
romezer lakossal. Évekkel ezelőtt a 
pápai járásban Vaszart, mint az 
egyik legelmaradottabb falut emle-
gették. Sűrűn váltogatták egymást a 
község vezetői is. Alig két éve Sass 
Árpád v. b. elnök és Osztoics Zoltán 
v. b. titkár személyében új vezetők 
kerültek a község élére. Rövid idő 
alatt jó kapcsolat alakult ki a község 
új vezetői és a lakosság között, ami-
nek eredménye megmutatkozik a 
község fejlődésében is. 418 ezer fo-
rintos költséggel orvosi lakást és 
rendelőt építettek. A jó pénzgazdál-
kodás eredményeként az iskola tata-
rozására is 13 ezer forintot fordí-
tottak. Ebben az évben a község 
valamennyi lakója megértette, ha 
időben tesz eleget adófizetési kötele-
zettségének, akkor a községfejleszté-
si alapra befizetett 10 százaléknak is 
hamarosan meglesz az eredménye.  

* 
Vaszar községben a fiatalok nagyon 

szeretnek sportolni. Legutóbb a Szol-
nokon megtartott országos szparta-
kiádon a tornászok hatodik helye-
zést értek el. Régi óhaj teljesül, ami-
kor néhány hónap múlva elkészül a 
negyedmillió forintos költséggel 
épülő új, modern tornaterem. Már 
most gondoskodik arról a községi 
tanács, hogy a tornaterem elkészülé-
sére a felszerelés és a berendezés is 
megérkezzék. Szükség esetén a te-
rem kulturális célra is felhasználha-
tó, öltöző is épül. 

* 
A nyár folyamán elkészült két artézi 
kút, huszonötezer forintos költséggel. 
A kutak 104 méter mélységből adják a 
vizet. A község Fő utcáján és a Völgy 
utcában megszűnt az ivóvíz hiány. 
Elkészült három betonhíd, aminek 
elsősorban a gazdák örülnek. Sáros idő 
esetén nem kell már a szekerekkel az 
útról a földeken áthaladni. Újabb 25 
ezer forintos költséggel most készül a 
vasútállomásra vezető másfél kilomé-
ter hosszú betonjárda. 400 méter már 
elkészült, és szeretnék még az idén 
teljesen befejezni. 

* 
A helyi önkéntes tűzoltó testület 
tagjainak régi vágya teljesült, ami-

kor 7800 forintért 15 fő részére új 
egyenruhát és felszerelést vásárolt a 
községi tanács. A hangszóró felsze-
relése, bővítése hétezer forintba ke-
rült, és ma már nyolc hangszóró a 
közérdekű híreken kívül szórakozta-
tó zenét és hamarosan „szív küldi” 
műsort is közvetít. A lakosság meg-
növekedett kultúrigényeinek kielégí-
tésére 600 forint összegből a meglévő 
kb. 2000 kötetes falusi könyvtárat 
mezőgazdasági szakkönyvekkel és 
szépirodalmi könyvekkel is kiegészí-
tették. 

* 
A fiatalok számára 2000 forintért 
labdarúgó felszerelést vásároltak, 
ami még jobban elősegíti a falusi 
fiatalok sportolási lehetőségét. A téli 
időszakban leányok és asszonyok 
részére „varrótanfolyam”, a gazdák 
részére pedig „mezőgazdasági elő-
adássorozat” indul. A vaszariak 
példája azt igazolja, hogy ahol a 
községi pártszervezet, a KISZ és a 
tanács vezetői jó kapcsolatot terem-
tettek a lakossággal, ott nem marad-
nak el az eredmények sem. 
 

(László László) 
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