
 
 
 

2011. DECEMBER 
 

Beszámoló a 2011. évről 
 
Ez az év is eseménydúsan telt. Szeretnék röviden, a teljesség igénye nélkül be-
számolni a 2011. év eseményeiről. 

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként önkormányzatunk is plusz 
állami támogatáshoz juthatott. Támogatást kaptunk 2009-ben csak az iskolára vo-
natkoztatva 4.900 e Ft-ot, 2010-ben 5.567 e Ft, 2011-ben 7.262 e Ft-ot. Önkor-
mányzatunk az oktatási, belső ellenőrzési, területfejlesztési, szociális, esélyegyenlő-
ségi, orvosi ügyeleti feladatellátásban is részt vesz. A mozgókönyvtári feladatellá-
tás átmenetileg szünetel. (Ennek keretén belül a könyvtár hetente 4-szer, összesen 
12 órában tartott nyitva. Remélhetőleg 2012 januárjában újra megkezdi működését). 
A társuláson keresztül a házi segítségnyújtás, mint szociális szolgáltatás is műkö-
dik: 3 fő 8 órás házigondozót foglalkoztat Vaszaron a Pápai Többcélú Kistérségi 
Társulás, összességében 30 fő ellátott van a községben.  

Még mindig a csatornaberuházás befejezése okozza Önkormányzatunk és a 
társulat számára is a legtöbb fejtörést. Sajnos a beruházás jogi és pénzügyi szem-
pontból 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, amely elsősorban a 
lakosság és községünk érdekeit tartja szem előtt. 

2011 októberében lezajlott a népszámlálás. Községünk lakói pozitív hozzáállás-
sal vettek részt az összeírásban. Az évente szokásos tüdőszűrés rendben lezajlott 
május hónapban. Ez évben véradásra kétszer került sor (július és november hónap-
ban).  

Továbbra is saját iskolabuszunkkal oldjuk meg Gecséről, Takácsiról és Szere-
csenyből a gyerekek utaztatását, illetve az ebédkiszállítást közel 70 fő számára, akik 
a szociális étkezési szolgáltatást veszik igénybe. A busz bérlésének lehetőségét is 
biztosítja önkormányzatunk. 

Élelmiszersegélyből egy alkalommal adtunk a rászorulóknak, mely során tartós 
élelmiszer csomagok kerültek kiosztásra. 

Az önkormányzatunk által fenntartott konyhából 5 fő ment el nyugdíjba. Eddig 
négy fő felvételére került sor, akik közül 1 fő élelmezésvezető. 

Idén is megrendezésre került a falunap szeptember 3-án, melyhez kapcsolódóan 
megünnepeltük a vaszari népoktatás 300 éves jubileumát. Ennek kapcsán emléktáb-
lát is avattunk. (Lásd a köv. oldalon!) Ekkor adtuk át a TIOP-pályázaton elnyert 
eszközöket is. Ez utóbbi pályázaton 8.473.388,- Ft támogatás felhasználásával pro-
jektorokat, tantermi csomagokat (interaktív táblákat) és központi szervert tudtunk 
beszerezni és az oktató-nevelő munka szolgálatába állítani. Az iskolai ünnepségre 
készült el az iskola történetét feldolgozó kötet. Úgy gondolom, községünk lakóinak 
örömére szolgált e kiadvány. A nyár folyamán a közoktatási intézményekben jelen-
tős karbantartási munkálatok történtek (iskola és óvoda festési munkája). 

TTiisszztteelltt  VVaasszzaarrii  LLaakkoossookk!!  

 
Önkormányzatunk eddig egy próba-
számot jelentetett meg a Vaszari 
Krónikából, még 2009-ben. 

Az idei évben végre megvalósul-
hatott – a 2010-ben EMVA pályázat-
ból elnyert támogatás jóvoltából – az 
újsághoz szükséges technikai eszkö-
zök beszerzése, így lehetővé vált, 
hogy ez a helyi lap mostantól rend-
szeresen, negyedéves gyakorisággal 
megjelenhessen községünkben. Cé-
lunk a helyi újsággal az, hogy tájé-
koztassuk a lakosságot a falu életé-
ben fontos eseményekről, hogy beszá-
molhassunk önkormányzatunk által 
végzett munkáról, képviselő-testü-
letünk tevékenységéről, az elért ered-
ményekről. 

Úgy gondoltuk, hogy a mostantól 
rendszeresen megjelenő lap első szá-
mát a Szeretet Ünnepe előtt jelentet-
jük meg, egy kártyanaptárral együtt, 
ezzel is kedveskedve lakosainknak, 
olvasóinknak. 

Bízunk benne, hogy a megjelenő 
írások felkeltik érdeklődésüket! 

Vaszar Község Önkormányzata és 
annak dolgozói nevében békés, sze-
retetteljes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk mindenki-
nek! 

Varga Péter 
polgármester 
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Az iskolában ez évben is megrendezésre került a nagy sike-
rű alkotótábor Szintén meg kell említeni a „Bemutatkozik 
az iskola” programot, mely most is nagyon színvonalas 
volt. E rendezvény keretében a szülők és a község lakossá-
ga is meggyőződhetett a gyermekek fejlődéséről, az iskolá-
ban végzett oktatói-nevelői munka eredményességéről. 
Állami ünnepeinkről idén is az iskola közreműködésével 
emlékeztünk meg. Az iskolánál maradva megemlítendő 
még, hogy kissé nőtt a vidéki gyermekek száma (az óvodá-
ban is), azonban problémaként merül fel a vaszari gyer-
mekek elsősorban Pápára történő elvitele, átiratása. 

A GEMARA–SOMLÓ Környéke Vidékfejlesztési 
Egyesületnek önkormányzatunk is tagja. A még 2009-ben 
benyújtott pályázat (médiafejlesztés, rendezvénytér kiala-
kítása) ez évben megvalósításra került. Eddig a helyi média 
fejlesztésének támogatása érkezett meg, a rendezvénytér el-
számolása november végén került benyújtásra.  

A kultúrház felújítását célozta meg a Sportegyesület által az önkormányzat egyetértésével beadott „Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér” cím elnyerésére szolgáló pályázat. Ez a pályázat pozitív elbírálásban részesült, s a második fordulóban a felújítás 
megvalósítására csak e cím birtokosai nyújthattak be pályázatot, így a Sportkör is. Az elbírálás itt is kedvezően történt meg, a 
további feladatok a 2012-es esztendőre húzódnak át. 

A temetők megfelelő karbantartására is hangsúlyt fektettünk. Ez nagy erőfeszítést igényelt, hiszen ez évben az új jogszabályi 
feltételek miatt a közfoglalkoztatási lehetőségek nem voltak megfelelőek, kis létszámmal és kis munkaórával gazdálkodhattunk. E 
foglalkoztatási lehetőségek elősegítették mind az önkormányzatnál, mind az in-
tézményeknél az ellátandó feladatok hatékonyabb megoldását, többségében azon-
ban csak 4 órában. Részben ennek eredményeképpen a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma csökkent. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ravatalozó-felújítás 
 
Önkormányzatunk a 2009-es évben 
nyújtott be pályázatot a falumegújítás és 
-fejlesztés keretében az alsó temetői 
ravatalozó felújítására. A rekonstrukció-
hoz 4.785.979,- Ft támogatást sikerült 
elnyernünk, önkormányzatunknak csak 
az ÁFA-részt kellett finanszíroznia. 

Ezzel azonban még csupán a meglévő 
rész felújítása valósulhatott volna meg. 
A Képviselő-testület elhatározta, hogy a 
meglévő részt kibővíti, s egy lélekharang 
is elhelyezésre kerül a megújuló ravata-
lozón. A terveket még a pályázat benyúj-
tása előtt elkészíttettük, a munkálatok 
ez év nyarán kezdődtek. Az építési kivi-
telezés mindkét ütemét a pályázaton 
nyertes Ostrya Bt. valósította meg. A 
felújítás és a bővítés összességében 
11.119.000,- Ft-ot tett ki. 

Az építési munkálatok befejeztével a 
hátsó bejárat felőli részen két sorban 
fákat ültettünk. A beruházás befejezése 
nyáron történt, a műszaki átadásra 
2011. augusztus 10-én, a harang szente-
lésére – amit a Harangszó 2003 Bt. ké-
szíttetett és helyezett el – Mindenszen-
tek délutánján, november 1-jén került 
sor. Így végre az alsó temetői ravatalozó 
is méltó helyet biztosít a hozzátartozók-
nak szeretteiktől való elbúcsúzásra. 
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Az Önkormányzat hivatalában is megvalósult az ablakcse-
re és hosszú idő után a festés. Mindkét munkát saját erőből fi-
nanszíroztuk. 

A Hunyadi SE pályázott utánpótlás nevelésre 4,2 millió Ft 
értékben, melyet sikeresen el is nyert. A támogatási összeget a 
cégek társasági adójukból ajánlhatják fel. E pályázat keretében 
már ősztől elindult a korcsoportos kézilabda, futball, szivacslab-
da sportágak képzése az óvodában és az iskolában egyaránt. 

2011-ben Önkormányzatunk kifizette a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak az alapító okiratban / társulá-
si megállapodásban vállalt önerő-részének felét (4.332.838,-Ft-ot 
plusz ennek kamatát). A második rész fizetése december végén 
fog megtörténni. A GYŐRSZOL által a községek lakosai köré-
ben meghirdetett kérdőív kitöltési akciójában elnyert egy újabb 
hulladékgyűjtő szigetet, melyet a jövő évben fognak kihelyez-
ni. (A testület döntése alapján a Gecsei út 2. szám előtti közterü-
leten. Ezt az ingatlant idén vásároltuk meg.) 

Ősszel (október 
9-én) ismételten 

megrendezésre 
került az idősek 
napja, ahol a ta-
valyihoz képest 
nagyobb létszám-
ban jelentek meg 
a résztvevők. Im-
már hagyomány-
szerűen felkö-
szöntöttük Va-
szar legidősebb 

lakóját és házaspárját (képünkön). Önkormányzatunk képvise-
lői látták vendégül községünk idős lakosait. A rendezvény jó 
hangulatban zajlott le. 

A Polgárőrség a községben továbbra is működik, sajnos erő-
sen csökkenő érdeklődés mellett gondoskodik a közbiztonság 
növeléséről. (Ez a tendencia remélhetőleg 2012-ben megfordul). 
2010-ben még foglalkoztatni tudtunk pályázati pénzből 2 fő 
településőrt. Sajnos ez a támogatási forma megszűnt, így a tele-
pülésőrök további foglalkoztatása nem volt lehetséges. 

A templom felújítása is megkezdődött. Itt az Egyházközség 
által felvett hitel kamatterheihez az Önkormányzat járul hozzá. 
Ez évben valószínűleg ennek csupán minimális kamatterhe lesz, 
a zöme 2012-ben fog jelentkezni. 

Jövő évi pályázati terveink: Beadásra került a rendezvény-
tér (szabad téri színpad), a bemutatóhely (falumúzeum) és a wi-fi 
hálózat kialakítására pályázat. Jövő évben szeretnénk beadni a 
külterületi mezőgazdasági utak felújítására vonatkozó pályázatot 
is (ennek kiírása már megjelent). Ha lesz BM pályázat is, akkor 
szeretnénk az óvoda külső szigetelésre, színezésre, járda felújí-
tásra pályázni. A község közlekedési lehetőségeinek javítását 
nagyban szolgálná, ha a belterületi utak felújítására is lehetne – 
számunkra is elérhető – pályázatot benyújtani. 

Az év végére nézve: korábbi évekhez hasonlóan idén is sze-
retnénk a Sportegyesület rendezésében megtartani a Művelődési 
Házban az óévbúcsúztató szilveszteri mulatságot. Mindenkinek 
nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánok szerettei körében! 

Varga Péter 
polgármester 

Sikeres BM-pályázat iskolánk 
fűtésének korszerűsítésére 

 
Önkormányzatunk ez év tavaszán pályázatot nyújtott 
be az Ihász Gábor Általános Iskola fűtés-korszerűsíté-
sére a Belügyminisztériumhoz. A benyújtott pályázattal 
önkormányzatunk 19.677.000,- Ft-ot nyert vissza nem 
térítendő támogatásként. Ehhez 20% önerőt is kellett 
biztosítani, mellyel együtt 24.596.250,- Ft-ból lehet az 
iskola fűtés-korszerűsítését megoldani. Első elképzelé-
sünk a megújuló energia felhasználásával történő kor-
szerűsítés irányába mutatott, melyhez hőszivattyús 
megoldást képzeltünk el. Sajnos azonban a közbeszer-
zési eljárások lebonyolítása során kiderült, hogy a mű-
ködőképes rendszer annyira drága lenne, melyhez még 
ezen magas támogatási összeg mellett is több mint tíz-
millió forint önerőt kellett volna önkormányzatunknak 
biztosítania. Így hosszas számítások, tervezések, felmé-
rések és gépészeti kalkulációk után a kondenzációs gáz-
kazánnal történő megoldást választottuk. Ennek kiegé-
szítéseképpen az iskola fűtési rendszere három önálló 
szakaszra osztjuk, így lehetővé válik a differenciált fű-
tés. A radiátorok is új szelepeket kapnak. Az átalakítás 
után gazdaságosabbá válik az iskola fűtése (30–40%-os 
megtakarítás várható), amely a mai jelentős gázárak 
mellett mindenképpen fontos tényező. A munkálatok 
befejezési határideje 2012. május 30. A vállalkozói 
szerződés megkötésére várhatóan január 4-én kerül 
sor. (A munkálatokat pedig úgy szeretnénk elvégezni, 
hogy azok az iskolai oktatást lehetőleg ne zavarják.) 

BŐVÜL A KÖRJEGYZŐSÉG 
 
Vaszar-Gecse Községek Körjegyzőségét Vaszar és Gecse 
községek önkormányzatai működtették. Előzetes tárgyalá-
sok eredményeként Takácsi Község Önkormányzata 2012. 
január 1-jétől csatlakozna a jelenlegi körjegyzőséghez. 
Vaszar és Gecse községek önkormányzatai szeptember 1-
jei testületi ülésükön döntöttek Takácsi község 2012. janu-
ár 1. napjával történő csatlakozásáról. Ezt követően meg-
történtek az előkészítő munkálatok: az alapító okirat mó-
dosítása és a három önkormányzat együttműködését 
szabályozó megállapodás megalkotása. Ezen dokumentu-
mokat 2011. október 26-i hármas együttes ülésen fogad-
ták el az önkormányzatok. A december 14-i együttes ülé-
sen került sor az aljegyző megválasztására Vida László 
Gábor, eddigi takácsi jegyző személyében. Január 1-jétől 
tehát a hármas felállásban működik Vaszar–Gecse–Ta-
kácsi Községek Körjegyzősége. A bővítés célja az állami 
támogatások optimálisabb kihasználása, a hosszú távú 
működtetés lehetőségének biztosítása. 
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100 éve írták Vaszarról 
(Pápai Lapok, 1911. dec. 24. 5. old.) 

A vaszari lakoma. Múlt hétfőn, mint azt már előre jeleztük, 
Kolossváry Lajos vaszari földbirtokos fényes vacsorát adott, 
melyen többek között Bélák Lajos pápai főszolgabíró, Töreky 
Árpád vaszari plébános, Martos Károly vaszari bérlő, Rédei 
József pápai városi számvevő, Kapácsy Pál vaszari körjegyző, 
Németh János vaszari állomásfőnök, Kiss Ferenc ottani kán-
tortanító, Peresztegi Lajos útbiztos, Szentgyörgyi Sándor pápai 
karnagy, továbbá a helyi intelligenciából még sok mások, 
mint Nádasy, Mészáros, Márfy stb. vettek részt. Kolossváry, 
aki egyike a legfigyelmesebb házigazdáknak, úgy a konyha, 
mint a pince legjavát adatta fel vendégeinek, kik többször 
ürítettek poharat a népszerű házigazda egészségére. A társa-
ság éjfél körül oszladozni kezdett, de reggel öt óráig folyton 
oszladozott, a mi legfényesebb bizonyítéka annak, hogy Ko-
lossváry nemcsak jó borral tartja vendégeit, hanem szívesen is 
látja őket.  

Csendőrörs Vaszaron. A hatóságok állandó felterjesztésére, 
hosszú évek után végre megkapta Vaszar a csendőrörsöt. 
Vaszar ugyanis nemcsak nagy község, hanem csak úgy hem-
zseg a parasztvirtust a bicskával, meg fütykössel bizonyító 
legényektől és felnőtt atyafiaktól, úgyhogy a lovászpatonai 
csendőrörs nem tudta ellátni a teendőit. A község képviselő-
testülete a napokban szavazta meg a csendőrlaktanya költsé-
geit s ha a vármegye hamarosan jóváhagyja a határozatot, 
egykettőre felépítik a kaszárnyát és bevonulnak a csendőrök, 
kik Vaszaron kívül Marcaltőt, Görzsönyt, Takácsit és Gecsét 
kapják még kerületükbe. Mint értesülünk, ideiglenes kiren-
deltséget is kaptak volna a vaszariak, de egyelőre nem tudtak 
megfelelő helyiséget adni a legénység számára. 

Karácsonyi finomság 
Karácsonyi diós-meggyes muffin 
 
Hozzávalók: 

• 4 tojás, 20 dkg liszt, 20 dkg cukor 
• 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor 
• 10 dkg dió, 1 evőkanál kakaópor 
• 15 dkg vaj, 1 marék magozott meggy 
• 1 teáskanál mézes fűszerkeverék 
• tetejére: porcukor 
 

 
 
Elkészítés: 
A tojások sárgáját elkeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a 
vajat, a lisztet, a vaníliás cukrot, a sütőport, a diót, a kakaó-
port, a fűszerkeveréket és a meggyet. Csomómentesre kever-
jük. A tojásfehérjéből kemény habot verünk, és óvatosan 
beleforgatjuk a masszába. Muffin formába töltjük (ha papír 
nélkül sütjük, előtte kivajazzuk a formát), és 180 fokon meg-
sütjük, tűpróbával ellenőrizzük, ha nem ragad a tűre a tészta, 
akkor elkészült. Porcukorral megszórjuk, karácsonyi formá-
kat is szórhatunk rá tetszés szerint. 
 
 
 

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

• Hétfő 8,30–12; 13–15,30. 
• Szerda 8,30–12; 13–15,30. 
• Péntek 8,30–12,00. 

Elérhetőség : Tel.: 89/579–200, 89/355–009, 06/30/730–
0853; fax: 89/579–200; e-mail: vaszar@globonet.hu 
 

 
Vaszari Krónika – VASZAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Megjelenik minden negyedév végén. Felelős kiadó: Varga Péter polgármester. 

„A két vaszari” 
Részlet Vaszary János festőművész naplójából: 
„A családban és a rokonságban az a hiedelem volt 
elterjedve, hogy nemesi nevünk tulajdonképp Zséde-
nyi, és a Vaszary név csak úgy ragadt reánk, hogy két 
ősünk: István és György Vaszar községből bevándorol-
tak Keszthelyre, és származási helyükről csak mint a 
két vaszarit emlegették. Egyszer Vaszary Kolos her-
cegprímást megkérdeztük, hogy hogyan áll a nemes-
ségünk, amire nevetve mondta: – Ha nemesek lettünk 
volna, nem fizettünk volna füstpénzt és nem szállásol-
tak volna be hozzánk katonát. Azonban a családban 
valaki számára jogom volna báróságot kérni. – Címe-
res pecsétgyűrű is létezett a rokonságban: kettéosztott 
pajzs felső részében három csillag, alól kardot tartó 
kéz. A nemesi diploma persze sohasem került elő. Az 
ipszilont nevünk végén először Vaszary Kolos herceg-
prímás használta mint fiatal tanár: azelőtt csak az egy-
szerű »i« járta.” 
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