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Tisztelt Olvasók! 
 
Településünk életének fontos része, hogy élhető, nyugodt, szép környezetben éljük 

mindennapjainkat. Az utóbbi időben azonban gyerekeink (4-6 fős csoport) vandál rongálásba 

kezdtek a közterületeken (játszótér, művelődési ház, buszmegállók, iskola, imaház, 

sportpálya).  

Feljelentés, feljelentést követ. Az elkövetők eddig ismeretlenek, de bízom benne, hogy 

rövidesen számon kérhetjük rajtuk ezeket a tetteket, az okozott károkat megtérítik. Ígérem, a 

büntetés sem fog elmaradni, ha az elkövetők fiatalkorúak, akkor fizessenek a szüleik. 

„Nem engedhetjük meg, hogy értékeinket néhány, mindannyiunk által ismert hőzöngő kamasz 

megrongálja, ezért kérem Önt és a lakosságot, hogy akadályozzuk meg közösen a további 

értelmetlen, vandál károkozást.” – írta egy falubeli embertársam. 

Kaptam javaslatokat is. Ezek és a saját elképzeléseim szerint is nem elég beszélni, hanem 

most már tettek is kell, hogy következzenek, mert a rendőrség egyedül nem képes ezt a 

feladatot megoldani. 

Mit is tehetünk: talán az első, hogy figyeljünk gyermekeinkre, egymásra, értékeinkre. Ha 

valaki valamit lát, az jelezze, és ha rendőreinket ellátjuk információval talán eredmény is lesz 

a felderítésben. Másodszor: a már többször tervezett, megalakítandó polgárőrség létrehozása. 

Én itt és most ismételten felajánlom segítségemet a helyi polgárőrség megalakításában. 

Kezdeményezem, hogy április 21-én (csütörtök) 19:00 órakor a Művelődési házban beszéljük 

meg a polgárőrség alapításával kapcsolatos teendőket. Én arra kérem Önöket, hogy minél 

többen jöjjenek el, mondják el véleményüket és falunk közbiztonsága érdekében közösen 

döntsünk arról, hogy megalakítjuk az Adászteveli Polgárőrséget! 

   
       

 Fodor Béla 
 polgármester 

 
 

 
 
 
Helyesbítés! 
Az előző számból kimaradt  
a 2010. évben született gyermekek közül: Sápi Martin Géza 
a 2010. évben elhalálozottak közül: Szalai Béla 
Az érintettektől, illetve családjuktól elnézést kérünk! 



A Falu Jegyzője 
 
Az Adászteveli Hírmondó hasábjain szeretnénk bemutatni a Polgármesteri Hivatal 

alkalmazottait. Ezúttal Pappné Szóka Lilla jegyzőnővel ismerkedhetnek meg közelebbről. 
1966.december 02-án születtem Pápán, általános iskolába szülőfalumban, 

Nemesszalókon jártam. Gimnáziumi éveimet Pápán a Petőfi Sándor Gimnáziumban töltöttem. 

19 évesen, 1985-ben kezdtem dolgozni a közigazgatásban Nemesszalókon, az akkori 

Tanácsházán gyakornokként. A következő évben felvettek az Államigazgatási Főiskolára, 

amelyet levelezőn 1990-ben végeztem el. Közben férjhez mentem, páromat a munkahelyemen 

ismertem meg. Hosszú évekig mindketten a közigazgatásban dolgoztunk, aztán a 90-es évek 

közepén ő váltott, én maradtam. Három gyermekünk született, Imre, Ágnes és Sára. A két 

nagy már nagykorú, főiskolások, de még szülői védőszárnyaink alatt élnek. Sára lányunk 

általános iskolás, 7.osztályos. Pápán élünk. 

Emlékszem, diplomámat két gyermekkel vettem át. Imrének a kezét fogtam, Ágnes a 

pocakomban volt. Sokat köszönhetek családomnak – szüleimnek, nagyszüleimnek, 

anyósomnak és nem utolsó sorban férjemnek-, akik segítségemre voltak abban, hogy munka, 

háztartás, család mellett tudtam tanulni. Nem emlékszem, hogy valaha is mást akartam volna 

csinálni, mondjuk pedagógus, orvos vagy bármi más lenni. Mindig az „ÁF-re” készültem. No, 

nem kicsi pólyás koromtól, hanem úgy középiskolában érett meg bennem a szándék.      

Adásztevelre, a hivatalba 2000 novemberében jöttem dolgozni, ettől kezdve két falum 

van. Nem könnyű a munka, de szerintem ezzel minden ember így van, aki minden 

igyekezetével a legjobbra törekszik, legyen az fizikai, szellemi tevékenység. Nincs számomra 

jó vagy rossz feladat, csak megoldandó ügy. Örülök, ha befejezünk a faluban egy beruházást, 

felújítást, mert a háttérben mindig ott van a mi- a hivatal – munkánk is. De ugyanúgy örülök, 

ha segíthetek bárki itt lakónak, aki megkeres gondjával, bajával. El kell fogadnom a bírálatot 

is, amikor a döntésem nem mindenki számára kedvező. 

Évek óta szokásommá vált, hogy keresek, vagy inkább találok egy bölcsességet, és azt 

kiírom a naptáram hátuljára. Az idei év mottója: Mielőtt bárkit is bírálsz valamiért, járnod 

kell a cipőjében egy mérföldet. Így amikor bírálod, egy mérföldre vagy tőle és a tiéd a cipője!  

A hivatal dolga az, hogy szolgálja a falut, annak polgárait. Ez a szolgáltatás 

mindenkinek megjár. Bátran forduljanak hozzánk kérésükkel, és ha nem is mi teljesítjük, 

igyekszünk útbaigazítást, segítséget adni. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhattam. 

 
 Pappné Szóka Lilla 
 körjegyző 



A jövendőnk védelmében 

 

Dr. Miklós Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvost nemigen kell a tevelieknek bemutatni, 

hiszen igen nagy tiszteletnek örvend a faluban. Nagyon sokan gyógyultak a falubeliek közül a 

keze alatt a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézetben, vagy mondhatnak köszönetet néki orvosi, 

szakmai és emberi segítségéért. Amikor 1994-ben szüleivel, Ilonka nénivel és Feri bácsival 

áttelepültek hozzánk Erdélyből, közelebbről Bánffyhunyadról, Kalotaszeg központjából, talán 

maguk sem gondolták, hogy így meggyökeresednek a Bakony lábánál. Zsuzsa doktornő nehéz 

feladatot kapott az Istentől, hiszen saját kislánya mellett Ő nevelte fel édes gyermekeiként a 

tragikus autóbalesetben meghalt testvérének és sógorának két kislányát, akik szemünk láttára 

nőttek fel, és bár Európa különböző nagyvárosaiban tanulnak és dolgoznak, Adásztevelt 

tekintik igazi otthonuknak.  Boglárka gyógytornász Belgiumban, Tímea Németországban, 

Hamburgban tanul gyógypedagógiát, Kata pedig a Kolozsvári Egyetemen orvostanhallgató. 

Azt mondják, az embert sokszor a halottai kötik végérvényesen a földhöz. Feri bácsi 6 év óta 

a teveli temetőben nyugszik.  De én azt hiszem, hogy a Miklós család igazából az emberi 

szívekben van otthon Adásztevelen, hiszen közvetlenségük, emberszeretetük, hitük és erkölcsi 

tartásuk teszi számunkra olyan kedvessé Őket. Azt gondolom, hogy e rövid karcolat minden 

olvasó számára hitelesíti, hogy miért is fontosak és megszívlelendők Miklós Doktornő 

gondolatai, amelyet megosztott velünk a jövendőnk védelmében. 

A Teveli Hírmondóban egy rovatot indítunk, amelyben az betegségek megelőzéséről, a 

gyógymódokról, illetve az aktuális problémákról kérdezzük majd a Doktornőt. Most elsőként 

a tüdőgyógyász szakorvost a dohányzás veszélyeiről kérdezzük. 

Ha az ember végigmegy a faluban, a járdák mellett, az árokpartokon rengeteg 

cigarettacsikket, cigarettásdobozt lát szétszórva. Az autóbuszmegállóban aligha tudunk 

úgy várakozni, hogy valaki ne gyújtana rá a közelünkben. De ami még riasztóbb, 

esténként a játszótéren, vagy kora reggel iskolába indulás előtt a falu eldugottabb 

utcáiban 5.-7.-es gyerekek szívják és fújják a füstöt.  Ön szerint milyen életkilátásai 

vannak az így felnövő nemzedéknek? 

Valóban riasztó és rendkívül aggasztó a jelenlegi helyzet. Én magam is gyakran tapasztalom. 

látom, amint reggel iskolakezdés előtt a diákok az iskola bejáratánál dohányoznak szinte 

versengve egymással és önmagukkal, hogy még órakezdés előtt biztosítsák a „megfelelő 

nikotinszükségletet". Magyarországon a 14 évesnél idősebb lakosság 34%-a dohányzik 

rendszeresen. Különösen sok a dohányos a fiatalabb korosztályban, hiszen a 20 évesnél 



fiatalabbak több mint 34%-a dohányzik rendszeresen. Különösen sok a dohányos a fiatalabb 

korosztályban, hiszen a 20 évesnél fiatalabbak több mint 40%-a dohányzik rendszeresen. A 

mai 16 éves korosztály 72%-a már kipróbálta a cigarettát, 16%-uk már függőnek mondható. A 

dohányzással összefüggő betegségek következtében évente világszerte mintegy ötmillió 

ember hal meg, ebből Magyarországon harmincezer. A dohányzás következtében nő a szív és 

érrendszeri megbetegedések, tüdőrák, egyéb daganatos megbetegedések száma valamint az 

idült tüdőtágulat és hörghurut /COPD/ is a dohányzás következtében alakul ki leggyakrabban. 

A tüdőrák halálozását tekintve Magyarország világelső, s ennek a betegségnek a 90%-a 

a dohányzás számlájára írható. A fent elmondottakból is azt hiszem, világosan kitűnik, 

hogy a már gyermekkorban, fiatal korban dohányzóknak milyen életkilátásai vannak. Az égő 

cigaretta füstje több mint 4000 különböző kémiai anyagot tartalmaz. A dohányipar a profitja 

növelése érdekében számos adalékanyagot ad a természetes dohányhoz, hogy az előállított 

termékeit még többen és még nagyobb mértékben használják. A teljesség igénye nélkül 

például a gyümölcsízek, a mentol, különböző aromaanyagok sokkal csábítóbbá teszik a 

cigarettatermékeket a fiatal fogyasztók, nők számára. 

 

Mi a véleménye a dohányzásellenes törvényről? 

Az Országgyűlésnek és a kormánynak valóban elkötelezettnek kell lennie a dohányzás 

visszaszorítása terén. a cél a dohányzók számának a csökkentése Magyarországon és ennek 

következtében a dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések morbiditási 

mutatóinak javítása. Ezt három módszer egyidejű alkalmazásával lehet elérni. Egyrészt 

megelőzni a dohányzást, minél kevesebb fiatal szokjon rá a dohányzásra, másrészről a már 

dohányzók számának a csökkentése, a leszokás támogatás elősegítése, nem utolsósorban 

rendkívül fontos a nemdohányzók, (passzív dohányosok) védelme. A nemzetközi 

tapasztalatok szerint a Kormány által tervezett intézkedések már egy-két éven belül kedvező 

eredményeket hozhatnak mind a lakosság egészségi állapotában, mind a közhangulat 

javulásának tekintetében. Tüdőgyógyászként, onkológusként csak reménykedni tudok és bízni 

a tervezett intézkedések pozitív hozadékában, hiszen  nap mint nap nagyon sok olyan fiatal 

daganatos beteggel találkozom, akinek betegsége egyértelműen a dohányzással hozható 

összefüggésbe.  

 

Mit tehetünk az egészségesebb jövendő érdekében? 

Rendkívül fontosnak tartom a kellő és megfelelő felvilágosítást. Minden lehetséges eszközzel 

világossá kell tenni a dohányzás ártalmasságát, a függőség jelenőségét, a leszokás, valamint a 



leszokás-támogatás lehetőségeit. Ebben az írott és elektronikus médiának tulajdonítok fontos 

szerepet. Minden korosztálynak, már óvódás kortól saját értelmi, képzettségi szintjének 

megfelelően tájékozódnia kell a dohányzás ártalmasságával foglalkozó ismeretekről. Főleg a 

fiatalkorúak esetében rendkívül fontosnak és meghatározónak tartom a család szerepét, a 

szülők példamutatását, az otthoni szokások, a szülők dohányzásellenességének pozitív hatását 

gyermekeikre. Hiszem és vallom, hogy a gyerekekre elsősorban a szülői példa van hatással, és 

ha a szülő nem dohányzik, akkor a gyerek is ritkábban vagy egyáltalán nem fog rászokni a 

dohányzásra még akkor sem, ha azt néhányszor megpróbálja. Természetesen nekünk 

orvosoknak elengedhetetlen szerepünk van a dohányzó pácienseink leszokás-támogatásában. 

Azt gondolom, hogy komplex, több szinten működő és a dohányzók minden korosztályára 

kiterjedő felvilágosító tevékenységgel fokozatosan el lehet érni a dohányzás visszaszorítását. 

Sajnos a magyarországi lakosság egészségügyi mutatói jelenleg riasztóak, és ha nem sikerül 

rövid időn belül, akár drasztikus intézkedésekkel a dohányzási szokásokon változtatni, a jövő 

még riasztóbb képet fog mutatni. 

 

Hova, kihez fordulhatnak segítségért a szülők vagy a leszokni szándékozók? 

A dohányzás abbahagyásának elősegítése orvosi kompetencia. A cigaretta elhagyását a 

gyorsan kialakuló nikotinfüggőség, illetve ennek következtében jelentkező nikotinmegvonási 

tünetek-feszültség, nyugtalanság, ingerlékenység, fejfájás, kínzó éhségérzet, alvászavar 

nehezítik. Ha ezen a szakaszon a beteg átjut, sikerül a tüneteket csökkenteni, akkor a leszokás 

sikeressége nagyobb valószínűségű. A dohányzás abbahagyását segítő készítmények közül 

nálunk kapható a nikotinos tapasz, a nikotinos rágógumi, a nikotinos szopogatótabletta és a 

vareniklin. Magyarországon ezeket a készítményeket gyógyszerként törzskönyvezték, csak 

gyógyszertárban kaphatók. Hazánkban 1994 óta működnek a tüdőgondozókban dohányzásról 

való leszokást segítő rendelések. Tehát aki elhatározza, hogy szeretne leszokni, keresse fel a 

területileg illetékes tüdőgondozó rendelését és kérje bátran a segítséget. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy orvosi tanácsadással, támogatással, illetve a felsorolt készítmények 

valamelyikének a segítségével, azoknál a dohányosoknál, akik elhatározták a cigaretta 

elhagyását: sikerül döntésüket megvalósítani. Sir John Crofton a 20. század egyik 

legismertebb brit tüdőgyógyásza a következőt mondta: 

 

"A beteg azzal tehet legtöbbet saját egészségéért, ha abbahagyja a dohányzást. Az orvos 

azzal teheti a legtöbbet a betege egészségéért, ha segít neki ebben." 

 



Lelkészi jelenlét 
 

Adásztevel azon falvak közé tartozik, ahol helyben lelkész lakik. Ezt nem minden falu 

lakossága mondhatja el. Szeretettel ajánlom, hogy a lelkész jelenlétét vegyék igénybe azok, 

akik úgy gondolják, hogy ez hasznos lehet valamilyen módon számukra. 

Már a 20-dik század első felében észrevették és ábrázolták a világirodalom nagy írói 

közül néhányan az emberek közötti elidegenedés jelenségét, megoldást azonban nem kínáltak. 

Az elidegenedés azóta csak fokozódott. Nem jelenti ez az emberi érintkezésből való teljes 

kiszorulást, de jelenti a felszínességet, a csak formális találkozást, a mélyebb értelem nélküli 

beszédet, könnyen gerjedő konfliktusokat, a lelki bezárkózást, magányosságérzést, az élet 

megélésének nemes örömeiből való kimaradást, a céltalanságot, a múlt terheinek le nem 

tevését, a jövő miatti bizonytalanságot, aggódást, akár depressziót. Ezt a média és az 

emberekkel való mindennapi, esetleges találkozások csak látszólag enyhítik, valójában 

fokozzák.  

Ezért ha valaki meghallgatásra vágyik, akár négyszemközt. lelkészi jelenlétre, élet- és 

konfliktushelyzeteinek megosztására, esetleg iránymutatásra, vagy belső megnyugvásra, a 

testi-lelki bajainak könnyebb elviselésében való segítségre, szeretettel kérem, jelezze. Még 

soha nem fordult elő, hogy ha valaki ilyen kéréssel fordult hozzám, azt ne teljesítettem volna. 

Ám az lenne gyümölcsöző, ha ezt maga kérné és erre alkalmas időpontot egyeztetnénk. Testi-

lelki bajairól nem mindenki beszél szívesen, és nem akárkinek. Aki kéri, biztos lehet benne, 

hogy információk nem kerülnek tovább, és együttérzéssel, hittel, szeretettel, őszinte 

bíztatással fog találkozni részemről.  

 

Telefonszám: 06 20 476 35 33 

 

Kívánok mindnyájuknak lehetőséget és képességet a lelki egyensúly és stabilitás 

megtalálására és megtartására, mert ez alapvetően fontos és meghatározó mindenki számára. 

 

Eszlinger András, lelkész 

 



A húsvét rövid története 

Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a keresztény egyház ilyenkor emlékezik meg 

Jézus feltámadásáról, és ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a természet újjáéledését is. A húsvét 

időpontját 325-ben állapította meg a niceai zsinat a napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni 

első vasárnapot kijelölve. A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a húsvéti előkészület 

ideje, amelyet Jézus 40 napi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére tartanak. Ilyenkor 

nemcsak a hús fogyasztása volt tilos, hanem a lakodalom, bálozás, zenés mulatságok is tiltva 

voltak. Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, ún. virágvasárnap, vagy 

latin elnevezése szerint pálma vasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, 

ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle varázslásoktól is megvédett. 

Nálunk ezt a szentelt pálmát helyettesíti a barka. Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt 

barkát nem szabad bevinni a házba, mert elszaporodnak a legyek és a bolhák, és egyéb 

rontásokat hozhat a gazdára. Azonban emellett jósló, varázsló, rontás elleni, bajelhárító 

szerepet is tulajdonítottak neki: a kert földjébe szúrt barkaág elűzi a férgeket, vagy a 

mestergerendán elhelyezett vagy tűzbe dobott szemek megvédenek a bajtól, villámcsapástól, 

de éppenséggel gyomorégés vagy torokfájás ellen is kitűnőek. Virágvasárnapi jellegzetes 

szokás szerint egy szalmabábút többnyire menyecskének öltöztettek. A kisze vagy más néven 

banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet a lányok énekelve végigvittek a 

falun, majd pedig vízbe hajítottak vagy elégettek. A kiszehajtás után sok helyen a villőzés 

következett. A lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a faágakat 

felszalagozták, olykor kifújt tojással díszítették. A kisze kivitele a tél kivitelét, a villő 

behozatala pedig a tavasz behozatalát jelképezte. "A harangok Rómába mennek" - tartja a 

mondás, és valóban: sok helyen ma is nagycsütörtökön megszűnik a harangozás, és 

legközelebb nagyszombaton szólal meg újra. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, 

és a jó termés reményében spenótot főztek. Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja, a böjt 

és a gyász ideje. Ezt a napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, amikor tilos volt 

mindenféle állattartással, földműveléssel kapcsolatos munka, ilyenkor nem gyújtottak tüzet, 

nem sütöttek kenyeret (merthogy kővé vált volna), nem fontak, nem szőttek. Azonban úgy 

hitték: aki nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog majd a betegség. Az ilyen, 

ún. nagypénteki aranyvíznek szépségvarázsló erőt is tulajdonítottak. Nagyszombati 

tevékenységnek számított a féregűzés, amely az egész nagyhéthez kötődő nagytakarítás része, 

de ugyanígy e nap szokása volt a ház körülseprése, hogy a boszorkányokat, kígyókat, békákat 

elhajtsák. Jellegzetes szertartás volt ilyenkor a tűzszentelés, keresztelő víz szentelése. A 



nagyszombaton megtartott feltámadási körmenet jellegzetesen közép-európai, magyar, német 

és osztrák szertartás. kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és nem fogták 

be az állatokat. Már a 10. század óta húsvéti szertartásnak számít a sonka, bárány, kalács, 

tojás, bor megszentelése a templomban. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A tojás az élet, az 

újjászületés jelképe. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje szerint vált 

jellegzetes húsvéti étellé. Sok helyen használták mágikus célokra a szentelt ételek maradékait: 

a kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak, máshol pedig tűzbe vetették a 

maradékot, hogy a túlvilágiaknak is jusson a szentelt ételből. A húsvéti határjárás célja 

egyházi jelentése mellett a tavaszi vetések mágikus védelme volt. A zöldágjárás a természet 

megújulását jelképező énekes játék volt. A locsolkodás alapja a víz tisztító, 

termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a 

legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók 

locsolással akarták elhallgattatni. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a 

házakat és különböző énekek, versek kíséretében locsolták meg a nekik ezért cserébe tojást 

adó lányokat. 

 

 

Tájékoztató 

A képviselő-testület 2011. április 5-n a Művelődési ház kistermében nyilvános képviselő-
testületi ülést tartott. Az ülésen megtárgyalásra került: 
1. Bérleti díjak módosítása (2011. május 1-től) 
2. Térítési díjak megállapítása (óvoda, iskola, szoc.étkezés) 
3. Tájékoztató hangzott el a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulási projekt finanszírozásáról 
4. Beszámoló hangzott el a Közös Fenntartású Ugodi ÁMK Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Adászteveli Tagintézményének működéséről 
5. A Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolóját fogadta el a testület a mozgókönyvtári 
működésről 
6. Az Adásztevel 080 hrsz.-on (homokgödör) található szeméttelep rekultivációjáról szóló 
tájékoztató 

 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy az adászteveli vízbázison a vízminőség javítása érdekében UV 

fertőtlenítő berendezés került kiépítésre. A berendezés ünnepélyes átadására 2011. március 

22-én került sor. A kivitelezés költsége: 5,2 mFt. 

 

 



Sport 
 

Labdarúgás 

Megye III./A  

2010/2011 szezon tavaszi idényének sorsolása 

 

Időpont                                   Mérkőzés Felnőtt      Tartalék 

Március 17. Mezőlak-Adásztevel 1-0 6-0 

Április 03. Adásztevel-Marcaltő 3-0 3-2 

Április 09. Nemesgörzsöny-Adásztevel 3-0 5-1 

Április 17. Adásztevel-Bakonytamási    

Április 24. Nagyacsád-Adásztevel 

Május 01. Adásztevel-Pápateszér  

Május 07. Malomsok-Adásztevel            szombat! 

Május 15. Adásztevel-Kemenesszentpéter 

Május 22. Nagytevel-Adásztevel 

Május 29. Kéttornyúlak-Adásztevel 

Június 05. Adásztevel-Mihályháza 

 

 

Teke 

Véget ért a Pápa és környéke teke csapatbajnokság tavaszi idénye. Csapatunk 3 győzelemmel 

és 2 vereséggel a középmezőnyben található. 



Olvasói levél a vandalizmus ellen 
 
Adásztevel a lakosai számára a „nyugalom szigete”, mely kényelmes otthonairól, rendben 
tartott kertjeiről, utcafrontjairól, valamint kulturált, egymással törődő, barátságos lakosairól is 
híres.  

Ebben a nyugodt és kulturált környezetben felütötte fejét a vandalizmus, a közösségi 
értékek és vagyontárgyak rongálása. A közelmúltban a felújított közösségi házunkat, a 
buszmegállókat és környékét érte nem éppen természeti csapás. Bizony saját gyerekeink, 
kamaszok tették.  2010 őszi időszaktól kezdődően rendszeressé kezdett válni a tinédzserek –
12-16 évesek – részéről. A község játszóterén elültetett facsemetéket kitörték és ezek 
maradványait a telefonfülkébe dobták. A magmaradtak törzsét lekopaszították, a padokat 
összetörték, a Posta előtt kiültetett virágokat kitépték. A játékokat (hinta, hintaló, 
asztalitenisz, csúszda) tönkre teszik, leköpködik, sárral kenik be. 
Rongálásukkal nemcsak kárt okoznak, de balesetveszélyessé teszik a később a játszótérre 
tévedő, játszani szerető gyerekek eszközeit. A kisebbek balesetet szenvedhetnek a megrongált 
játékoktól, a köpködés okozta fertőzés veszélyéről nem is szólva.  
 
Mi lehet a megoldás? 

Az biztosan nem, amit legutóbb is tapasztaltam, amikor három megtermett kamasz fiú 
azon „ügyködött”, hogy a hinta állványát a földből kimozgassák és ledöntsék. Távolról 
figyelve az eseményeket láttam, hogy több helyi lakos is elment a rongáló gyerekek mellett és 
fejüket elfordították, szemüket lesütötték. Miért? Talán féltek valamitől? Talán úgy gondolták 
„jobb a békesség” még akkor is, ha nyilvánvalóan rongáltak azok a gyerekek? Talán jobb nem 
észrevenni és úgy tenni mintha, nem láttuk volna? Mi fordul meg ilyenkor az emberek 
fejében? Nem vártam meg, hogy a hinta végül kidőljön, és rászóltam a kamaszokra. 
 A közönyön túl egy másik, előszeretettel használt mondás kering Adásztevelen, ha bárkinek 
problémája adódik: Majd szólunk a „Bélának”! (Ez alatt a Polgármester Urat értjük) Miért 
várjuk el, hogy majd mások vagy a helyi vezetés megoldja a problémáinkat, rászól a 
vandálokra, elintézi vitás ügyeinket és intézkedik helyettük? A játszótér, a buszmegállók, a 
közösségi épületek mind a mi pénzünkből, miattunk és értünk épültek. Megóvásuk, 
karbantartásuk és rendeltetésszerű használatuk mindannyiunk érdeke, mert értünk vannak. 
Talán tekintsünk rájuk úgy, mintha a saját kertünkben, udvarunkban állnának. Mert előbb, 
utóbb a vandalizmus nem elégszik meg a közösségi javak rongálásával, bejut a kerítésen 
belülre is! 
Nekünk felnőtteknek, szülőknek feladatunk és közös felelősségünk a gyermek és fiatalkorúak 
bűnelkövetővé válásának megelőzése.  

Nem engedhetjük meg, hogy értékeinket néhány, mindannyiunk által ismert hőzöngő 
kamasz megrongálja, ezért kérek minden polgárt, aki itt lakik Adásztevelen, hogy 
akadályozzuk meg közösen a további értelmetlen, vandál károkozást! Szóljuk rá a 
gyerekeinkre, akik nem jól viselkednek, ne fordítsuk el a fejünket, mutassuk meg, nem tűrjük 
ezt a viselkedést a saját falunkban. Fogjunk össze, és ne hagyjuk, hogy pár srác rossz 
érzéseket okozzon, mikor ránézünk arra, ami a miénk. Ne bántsuk őket -azt ne tegyük, hanem 
szóljunk rájuk, mondjuk el miért nem helyes, amit tesznek. Tudatosítsuk bennük, hogy 
észrevettük mit csinálnak, nemcsak azért, mert már kamerák figyelik a köztereket, hanem 
személyesen is látjuk. Javasoljunk számukra értelmes elfoglaltságot! 

                                                                             
Czigány Róbert 



Hirdetések 
 

 Értesítjük a lakosságot, hogy karbantartási munkák miatt 
2011. április 14-én, 8.30-11.30 között, valamint április 20-án 8.30-15.30 között 

áramszünet lesz az egész településen 
 

Az Adászteveli Zenestúdió 

2011. április 24-én, vasárnap 

batyus bált rendez.  

Zenét szolgáltat a  
Party együttes 

Jegyek kaphatók 1000Ft-ért 
Kardos Anett 

Horváth Klaudia 
Németh Noémi  

Jáki Laura 
szervezőknél. 

Fellépnek:  
 Adászteveli Zenestúdió 

Modern Táncosok  
Teveli Táncos Lábak 

Bad Girls 

A Győrszolg értesíti a lakosságot, hogy 2011. 
április 04-től változik a hulladékgyűjtés napja: 
• A barna fedelű edények ürítése: hetente 

hétfői napon történik. Első alkalommal április 
4-én. 

• A szürke fedelű edények ürítése: kéthetente 
csütörtöki napon történik. Első alkalommal: 
április 14-én. 

Az első járattervre való átállás miatt az első 
ürítési napon az edény mellé kihelyezett plusz 
hulladékot díjmentesen elszállítják. 
Az Ugodi Hulladékudvar nyitva tartása: 
 

Csütörtök: 10.00- 18.00 
Szombat:    14.30-18.00 

 

Adásztevel Község Önkormányzata 2011. 
május 21-én (szombaton) a TESZEDD – 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
keretében hulladékgyűjtést szervez a község 

területén.  
További információk a hirdetőkön! 

Megjelenik negyedévente 
Felelős kiadó: Fodor Béla polgármester 

8561 Adásztevel, Árpád u.22. 
E-mail cím: mayergy.hirmondo@gmail.com 

 


