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Képviselő-testületi hírek 
 

- A Képviselő- testület 2011. július 23-án, július 28-án és szeptember 
22-én a Művelődési ház kistermében nyilvános ülést tartott. Az 
üléseken megtárgyalásra került: 
 
- Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásával elfogadott 4.743.205 Ft összegű, 
Adásztevel települést terhelő hitel és kamatai ütemezéséről 
- Döntés a Háziorvosi kötelező feladatellátást biztosító orvosi rendelő 
karbantartásáról 
- Védőnői társulás 2010.évi elszámolásának elfogadása 
- Falunapi programsorozat véglegesítése 
-A  Református egyházközség nyári tábor részére 30.000 Ft összegű 
támogatás megszavazása 
-A Polgárőr egyesület részére az Adásztevel, Árpád u. 64. sz. alatti, 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiség biztosítása 
- Döntés a 2011. évi beiskolázási támogatásokról 
- Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szintű 
szabályozásáról szóló 5/2003.(VI.20.) rendeletének módosításáról 
- Elfogadta a testület a település 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót 
- Megválasztotta a testület az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 
Kuratóriumának elnökét, elnökhelyettesét 
- Megtárgyalta és elfogadta a képviselő testület az Adászteveli Idősek 
Otthonáért Közalapítvány és Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 2010. 
évről szóló pénzügyi beszámolóját 
 
 
 
Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának elnöke (Molnár 
Istvánné) és elnökhelyettese (Kocsis Károly) lemondott tisztségéről 
2011. augusztus 31.-vel. Ezúton is megköszönjük Vilma és Karcsi 
bácsi kuratóriumi munkáját. 
 



 
 
 
 
 
 

Rövid hírek 

   Az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány lemondott kuratóriumi 
tagjainak   helyére új tagokat kért föl a képviselő-testület. A 
kuratórium elnöki feladatait Ékesné Gáspár Dóra, az elnökhelyettesi 
feladatokat  Juhászné Stankovics Edit végzi.  Az alapítvány új 
tisztségviselőinek jó munkát kívánunk! 
 
 
Az önkormányzat hivatalában felállításra került „Az Alaptörvény 
asztala”.  2011. szeptember 1-től kezdődően látogatható. Az 
érdeklődő állampolgárok az asztalon elhelyezett igénylőlapokon névre 
szóló, dedikált példányt igényelhetnek az Alaptörvényből. 
 
A Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásába bejegyezte az 
Adászteveli Polgárőr Egyesületet.  
 

Október- november-december havi programok 
 
2011. október 21. Ünnepi megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 55. 
évfordulójáról 

    Általános iskola tornaterme 
 
2011. október 22.  Idősek napja 
    Művelődési ház 
 
2011. december 17.  Szeretet ünnepe 
    Művelődési ház 
 
2011. december 31.  Szilveszteri bál 
    Művelődési ház 
 
 
 
 



 
 
 

 

 



 
 
 
 

Bogdán Nikolettnek (Niki) hívnak, az igazgatási és szociális 
ügyek felelőseként dolgozom a Hivatalban. 

Somlószőlősön lakom. Az idén leszek 26 éves. Középiskolába 
Pápára jártam a Jókai Mór Közgazdasági SzKI-be. Az érettségi után 
Győrben, a Széchenyi István Egyetemen jogi asszisztens felsőfokú 
szakképzést szereztem. A munka mellett jelenleg is tanulok a Pécsi 
Tudományegyetem igazságügyi-igazgatási alapszakának harmadéves 
hallgatója vagyok. Középfokon beszélek angolul és egy kicsit németül 
is. 

 Munkám során napi kapcsolatban állok a lakossággal. A 
munkaköröm elég sokrétű: iktatok, irattározok, szociális ügyeket 
intézek, lakcímkártyákat módosítok, a képviselő-testületi üléseken 
jegyzőkönyvet vezetek, stb. Legjobban azt szeretem, ha segíteni tudok 
az embereken. Ilyenkor látom, hogy van értelme a munkámnak.  

Szabadidőmben szeretek olvasni, utazni, színházba-múzeumokba 
járni, kirándulni, sportolni. Az itt eltöltött két és fél év alatt sokat 
tanultam, sok tapasztalatot szereztem, mind a munkában, mind az 
emberekkel kapcsolatban. Megpróbálok a legjobb tudásom szerint 
dolgozni Adásztevelért, az itt élő emberekért.  

 
Bogdán Nikolett 

          
 

 
 
Adásztevel Község területén 3 számlálóbiztos végzi a 
népszámlálással kapcsolatos feladatokat: 

- Bogdán Nikolett 
- Kardos Anett 
- Molnár Istvánné 
 

Kérjük a község lakosságát, hogy segítsék a számlálóbiztosok 
munkáját! Köszönjük! 
 
 
 
 

Értünk dolgoznak… 



 
 

Élménybeszámoló a 2011. évi Adászteveli Falunapról  
 

A falunap - hivatalos nevén: „II. Kulturális értékek és 
hagyományok Adásztevelen” – igazából már több hete elkezdődött a 
készülődéssel, a programok szervezésével. A sok munka 
eredményeként 2011. augusztus 6-án egy sikeres, élményekben és 
programokban gazdag napot tudhatunk magunk mögött.  

Reggel 8 órakor – a már hagyományos – falunapi lövészversennyel 
vette kezdetét a nap. Két kategóriában rendeztünk versenyt: férfi-, és 
női kispuskalövészet. A férfiaknál első helyezett lett Juhász Sándor, 
második Németh János, míg harmadikként az Adászteveli Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke Németh József végzett. A női 
mezőnyben Németh Józsefné (az elnök úrnak azt hiszem vigyázni kell 
otthon…) végzett az első helyen, második Németh Rebeka, harmadik 
pedig Somogyi Lászlóné lett.  Fél 9-kor kezdődött a helyi ÁFÉSZ 
bolttól a Falufutás. Ahhoz képest, hogy ez volt az első ilyen alkalom 
Adásztevelen, kifejezetten sokan vettek részt rajta. A 40 körüli 
indulóból díjazásra került a leggyorsabb férfi, női és gyermek futó. 

A sportpálya mellett 9 órakor kezdetét vette a főzőverseny és a III. 
Adászteveli Nemzetiségi Kupa – kispályás labdarúgó torna. A főzésen 
8 csapat indult, különböző finomságokat készítve: volt tárkonyos ragú 
leves, gida-gulyás, pörkölt bakonyi módra, babgulyás, malacsütés, 
hurka-kolbászsütés.  

A III. Adászteveli Nemzetiségi Kupán 7 csapat részvételével 
zajlottak a küzdelmek: Vadgesztenye, Itathatatlanok, Nagytevel, 
Falcons, Nagygyimót, Haas@Sohn, Tapolcafő. A mérkőzések magas 
színvonalúak voltak, a játékosok apait-anyait beleadva küzdöttek a 
trófeákért. A győzelmet végül Tapolcafő csapata szerezte meg, 
Nagygyimót és a Vadgesztenye előtt.  

A 11-es rúgó versenyre tudástól függetlenül nevezett a falu apraja-
nagyja. A legjobb tizenegyes rúgó a nagygyimóti Szalai Gábor lett.  

Dél körül elkészültek a bográcsokban az ételek és megkezdődött a 
várva várt lakomázás. A közös ebéden kívül a főzőverseny alatt készült 
finomabbnál finomabb fogásokból is válogathattak a rendezvényre 
kilátogatók. 14 órától elindultak és az egész délután folyamán a 
gyermekek rendelkezésére álltak az alábbi programok: légvár, népi 
játékok, arcfestés, kézműves foglalkozások. A kicsik és nagyok nagy 
élvezettel vetették bele magukat a játékok adta örömökbe, az 
ügyesebbek pedig a kézműves foglalkozásokon virágkötészetet  



tanulhattak.  
A Pápai Tűzoltóság is kivonult egy autóval, akik a helyi gyermekeknek 

próbáltak kedvet szerezni ahhoz, hogy ők legyenek a jövő lánglovagjai. 
A helyi védőnő a község háziorvosának asszisztensével egészségsátrat 
vezetett, ahol vérnyomás-, vércukorszint méréssel álltak a lakosság 

rendelkezésére.   
Délután fél 3kor elindult a labda a lányok-asszonyok focimérkőzésen. 

Voltak ügyes és persze kevésbé ügyes megmozdulások, de a lelkesedés,a 
csinos lányok mindenben kárpótolták a közönséget. Több tehetséget is 
felfedezhettünk a játékosok között☺. A meccs végül az asszonyok 10-1-es 
győzelmével ért véget. 

A közönségsikert arató rendőrségi kutyás bemutató után a kulturális 
műsorokkal folytatódott a falunap. Először a Nagyteveli Német Nemzetiségi 
Tánccsoport, majd a Teveli Táncoslábak produkciója örvendeztette meg a 
nézősereget.  

A következőkben a helyi utánpótlás – az óvodásaink és az iskolásaink – 
műsorát láthatta a nagyérdemű. A gyerekek aranyosak, lelkesek voltak. A 

felkészítő pedagógusok kiváló munkát végeztek. Ki kell emelni, hogy mind az 
óvodások, mind az iskolások németül adták elő a darabokat. 

A kicsik után jöttek a nagylányok! Az adászteveli Bad Girls fergeteges 
produkcióval vezette be a késő délutáni programokat.  

Először lépett fel Adásztevelen a Nagygyimóti Színtársulat, akik egy 
vicces kabaréjelenettel csaltak mosolyt a nagyérdemű arcára. Reméljük, 
jönnek jövőre is!  

Az este közeledtével felcsendült a rock and roll! Először Kasza László 
kápráztatta el a közönséget karaoke műsorával. Kiderült, hogy Lacinak nem 
csak a pörgőrúgása olyan jó, mint Chuck Norrisnak, de még a hangja is 
legalább annyira pusztító ;).  

Laci felvezetése után büszkeségeink, a gyönyörű és tehetséges énekes- és 
táncos lányok, valamint egy bátor fiú! (név szerint Böröczky Péter) 
következett: az Adászteveli Zenestúdió műsorát láthattuk. A közkedvelt 
slágerek eléneklésével ismét sikerült a hangulatot a tető fokára hágatni☺.  

A sztárvendégek a Győri Nemzeti Színház művészei – Krasznai Tamás és 
Illés Gabriella – voltak. A mesterien előadott operett-, musical slágerek mellett 
nótákkal és örökzöld dallamokkal szórakoztatták a közönséget.  
Az estét a Turné együttes bálja zárta. A mulatozás pirkadatig tartott.  
Hála az égnek (hogy nem szakadt ránk!), az időjárás is kegyeibe fogadta a 
falunapunkat. Reméljük jövőre is hasonló sikerekkel és hasonlóan nagy 
érdeklődés közepette tudjuk megtartani a rendezvényt. 
         Tóth József 



 
 
 
Immár öt éve részt vállalunk a falu rendezvényein: Falunap, Idősek Napja, 
Karácsonyi Ünnepségek, családi rendezvények,  külsős civil szervezetek által 
rendezett programok. Közel 50 fellépést tudhatunk magunk mögött. Legnagyobb 
sikert mégis 2008-ban értünk el a Kistérségi Amatőr Fesztiválon, melyről sikerült 
elhozni a harmadik helyezést. Szerepelt már Zenestúdiónk a pápai Agrár expón, a 
Sportcsarnokban szalagavatón, melyek mind örömteli pillanatok voltak 
számunkra. Szeretettel várjuk 5-6 éves kortól a gyermekeket,fiatalokat, énekelni, 
táncolni vágyókat,hogy legyenek részesei egy nagyon jó összetartó csapatnak, 
akik azon munkálkodnak, hogy a mi kis falunk kultúráját színvonalassá és 
élhetővé tegyük. 

Jelentkezni a Művelődési Házban,a következő napokon: hétfőn 16 órától, 
szerdán, pénteken és szombaton 18 órától, vagy a következő telefonszámon lehet: 
06/303585459 

 

 

Adászteveli Zenestúdió 



 
 

Az Adászteveli Zenestúdió 2006.március 21.-én alakult,zömében középiskolás 
fiatalokból. 
2007-ben az Adászteveli Közalapítványtól 36.736 Ft-ot kaptunk, melyet 
hangképzésre fordítottunk. 

 

Alapítója egyben vezetője Bódainé Böröczky Anikó.Amatőr csoportunk az elején 
7 fővel indult. 
Az alapító tagok: Kardos Anett,Czere Beáta, Horváth Klaudia, Németh 
Nikoletta, Lőrincze Krisztina, Márton Tamara, Major Szabina. Majd később 
csatlakozott hozzánk: Birkás Ilona, Németh Kitti, Eszlinger Sámuel, Németh 
Noémi, Jáki Laura, Böröczky Renáta, Sebestyén Nikoletta, majd kis 
büszkeségünk, aki akkor még csak hét éves volt,Köteles Zsófia.  
Repertoárunkban szerepelnek 60-as, 70-es, 80-as, és mai magyar örökzöld 
slágerek, pop és operett részletek. 
Azzal a céllal jött létre akkor a mi kis csapatunk,hogy Adásztevel kulturális 
rendezvényeit színesebbé tudjuk varázsolni és remélve ezzel hogy a fiatalokat 
is,és a  szülőket is jobban összekovácsolja, ebben a rohanó világban.  
Zenestúdiónkat aztán később bővítettük Modern Tánccsoporttal ami jelenleg 
20fővel működik. Tagjai: Balogh Vivien, Juhász Enikő, Juhász Nóra, Köteles 
Zsófia, Péter Lilla, Szalai Petra, Szalai Roberta, Szalai Zsófia, Böröczki Péter, 
Böröczky Renáta, Hauer Dóra, Horváth Klaudia, Iszak Ramóna, Jáki Laura, Józsa 
Barbara, Kardos Anett, Kövi Tímea, Németh Noémi, Sebestyén Nikoletta, Szabó 
Regina. 
Nagy szerepet tölt be a Tánccsoport a Zenestúdió életében, mert műsorunk ezzel 
is színvonalasabbá válik. 
Tánccsoportunk korosztálya vegyes, tagjai közt megtalálható a hat évesektől a 
21éves fiatalokig. 
Modern Tánccsoportunk oktatója Kövi Tímea, aki egyben a Zenestúdió tagja is.  
Technikai feltételeink most már elfogadhatónak mondhatók, persze azért mindig 
akad bőven pótolni, javítani való. Pályázati pénzeszközökből,az Önkormányzat, 
és a Jókai Mór könyvtár segítségével sikerült fejleszteni technikai 
felszerelésünket. Próbáink heti rendszerességgel a Művelődési Házban zajlanak, 
pénteki és szombati napokon. 
Pénteken az ének-próbák 19.00-órától szombaton 15.00-órától pedig a táncpróbák 
zajlanak. 
Szponzorként, megemlíteném ifj. Bódai Tibort, aki az alap zenét szerkeszti 
számunkra,idős Bódai Tibor,t aki a technikai feltételeket biztosítsa mind a 
próbákon mind a fellépések alkalmával. Megemlíteném még a szülőket, akik 
minden ellenszolgáltatás nélkül besegítenek, hogy eljussunk a fellépések 
helyszínére. 

Adászteveli Zenestúdió 



 
 

 
Labdarúgás 

 
2011. augusztus 20-án elkezdődtek labdarúgásban a Megye III. osztály 
küzdelmei. 
 

A 2011/2012-es szezon őszi mérkőzéseinek sorsolása 
 
Időpont Mérkőzés Felnőtt             Tartalék 
2011.08.21. Adásztevel-Nagyacsád 1-2 5-2 
2011.08.28. Gic-Adásztevel 3-0 3-1 
2011.09.04. Adásztevel-Malomsok 0-1 4-0 
2011.09.11. Adásztevel-Marcaltő 3-1 4-1 
2011.09.18. Vanyola-Adásztevel 2-0 4-2 
2011.09.25. Adásztevel-Takácsi 2-8 6-0  
2011.10.02. Mihályháza-Adásztevel 11-1 1-2  
2011.10.09. Adásztevel-Mezőlak 15:00 óra 13:00  
2011.10.16. L.patona-Adásztevel 15:00 óra 13:00 
2011.10.23. Adásztevel-Pápateszér 15:00 óra 13:00  
2011.10.30. K.szentpéter-Adásztevel 13:30 óra 11:30  
2011.11.06. Adásztevel-Kéttornyúlak 13:30 óra 11:30  
2011.11.13. N.görzsöny-Adásztevel 13:30 óra 11:30  
 
7 forduló után a felnőtt csapat 1 győzelemmel 6 vereséggel 3 megszerzett 
ponttal a 13. helyen áll, míg a tartalék csapat 5 győzelemmel 2 vereséggel 
15 megszerzett ponttal a 4.  

 
   

Teke 
 
A Pápa és környéke tekebajnokság 2011. évi férfi  „C” csoportjában 
Adásztevel csapata 6 mérkőzés után 4 győzelemmel 2. helyen áll. 
 

Hajrá Fiúk! Hajrá Tevel! 

Sport 



Halottak napját, november 2. -át az egyház 998 óta tartja. A megemlékezés 
Szt. Odiló clunyi apát nevéhez fűződik,aki ezt a napot minden Bencés 
rendházba bevezette. November 1-jén a Mindenszentek ünnepe van , 
eredetileg ez is a katolikus egyház ünnepe volt, amely a 4. századig 
vezethető vissza. Eleinte május 13.-án tartották, vasárnap / a vasárnap neve 
a görög egyházban a Szentek vasárnapja/. Később, a VIII. században 
november 1.-re tevődött, ami nálunk közünnepnek számított ekkorra.  

Mindenszentek ünnepe és a halottak napja ma már nemcsak egyházi 
ünnep. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint  hogy néhány éve már 
Magyarországon is munkaszüneti nap. Hívő és nem hív ő ember felkeresi 
ilyenkor szerettei sírját a temetőben, ahol virággal és gyertyagyújtással adózik 
emléküknek. Ilyenkor felszakadnak a régi és még alig gyógyuló sebek, mert 
szeretteink emléke ráébreszt bennünket az élet múlandóságára, 
törékenységére. Ahogy Ady Endre írja:  
„Akik lakoznak csendben valahol,/Szomorú f űz akire ráhajol,/Akiknek 
sírján halvány mécs lobog,/A gyötr ődést azok már rég feledték:/Mi sírva 
élünk, ők meg boldogok....”  

A temetőjárással egybekötött rokonlátogatások az élők 
szeretetkötelékeit erősítik.  Talán jobban meg kellene becsülnünk ezeket a 
perceket, jobban, biztosabban, erősebben kapaszkodni egymás kezébe, amíg 
az Isten itt a világban engedi. Az emberek egyre kevésbé merik érzelmeiket 
kimutatni, nem szeretnek szembesülni az elmúlással. Bizonyára ennek is 
köszönhető, hogy mostanában divatossá vált az halowenozás. Ez igazából a 
keresztyén és a magyar hagyománytól egyaránt távol esik, hiszen eredetileg 
kelta napisten tiszteletét jelentette. Jelképe a töklámpás. Nevét pedig egy 
Jack nevű részeges emberről kapta, akit nem fogadtak be sem a 
mennyországba, sem a pokolba, ezért az ördögtől egy széndarabot kapott, 
hogy azzal világítva megtalálhassa végső nyughelyét. A széndarabot egy 
marharépába állította, ezt váltotta fel Amerikában a töklámpás. 

Mint látjuk, nagyon sokféle hagyomány, szokás rakódik egyetlen 
ünnep köré is. Egyre kevesebben tudják már a faluban, hogy van nékünk egy 
nagyon sajátos, teveli tradíciónk a halottainkat illetően, méghozzá a 
harangozási szokásunk. Erről Böröczky Dánielné, Mariska néni tud a 
legtöbbet, hiszen a református gyülekezetben, de tulajdonképpen a faluért 32 
esztendeje végzi ezt a szolgálatot.  

 Férfi halott esetében:  háromszor a nagyharang szól kb. 5 percig kis 
szünetekkel, majd negyedszerre a nagyharang mellett megszólal a két 
kisharang is. Női halott esetében : kétszer szól a nagyharang kb. 5 percig kis 
szünetekkel, majd harmadszorra a nagyharang mellett megszólalnak a 
kisharangok is. Ha a halott vidéki, de Tevelen temetik, ugyanígy szólnak a 
harangok, ha nem itt temetik el, akkor csak egyszer szól, de egyszerre a 
három harang. 
Becsüljük meg  hagyományainkat, szeretettel emlékezve az 
elköltözöttekre, óvjuk, védjük, ápoljuk emberi kapc solatainkat .! MPTünde 
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Visszatek intés  

 

 

A T-Mobile hálózat erősítő rendszere beüzemelésre 
került. A szolgáltatás így már teljes térerővel, 
üzembiztosan működik. 

 
A volt hulladéklerakó (Homok-gödör) telep kerítésének 
drótfonatát ellopták. A tolvajokat a rendőrség elfogta. A 
tettesek kézre kerítését a helyi polgárőrség (Vaáry Attila) 
megfigyelése, adatszolgáltatása is segítette. Köszönjük 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a nyár folyamán 
az orvosi rendelőnk belső felújítását elvégeztük 
(vakolás, lapozás, burkolás, festés, vizes-blokk 
javítás). A munkálatokat közhasznú munkások 
végezték. A felújítás anyagköltsége 250.000 Ft, 
melyet önkormányzatunk saját költségvetéséből 
finanszírozott. 
 
A Petőfi utca elején egy áteresz beépítésével 
megszélesítettük a befordulót, valamint felújítottuk az 
árokrendszert. 
 
A polgármesteri hivatal épületének külső felújítása is 
elkészült 120.000 Ft értékben. Itt is közmunkások 
végezték a munkákat.  


