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December 17-én tartottuk a Szeretet ünnepét. Az óvodások, 
iskolások és a helyi fiatalokból álló kultúrcsoportok műsorral 
köszöntötték a lakosságot. 
 

3. évfolyam 1. szám 



Polgármesteri évértékelés 

Tisztelt Olvasók! 
2011. év történéseiről, eseményeiről egy évértékelés formájában 

szeretném tájékoztatni a kedves Olvasót.  
Az elmúlt 20 év országunkban, falunkban a változásokról, a nehéz 

helyzetből való kilábalásról szólt. Mindig azt gondoltuk, hogy a 
következő év jobb lesz, könnyebb lesz. De menet közben aztán kiderült, 
hogy ez nem így van. Az elmúlt évben pedig a belső bajainkat még 
tetézte a világgazdasági válság, amely bennünket is érzékenyen érint.  

A válság hatására falunkban is egyre többen lettek munka nélkül, 
jövedelem nélkül, s nem tudták költségeiket (villany, víz) fizetni. Több 
háztartásban kikapcsolták a villanyt, vagy előrefizetős órákat szereltek 
fel, korlátozták a vízfogyasztást. Hirtelen nagyon megnőtt a szociális 
kérelmet benyújtók száma (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatás 
helyettesítő támogatás). Ezen kiadásaink,az elfogadott költségvetési 
tervezethez képest, nagyon megemelkedtek. A képzeletbeli „szociális 
hálónk” nagyon kifeszült, meg lett terhelve. A törvényi előírásokat 
betartva, a lehetőségeinket figyelembe véve próbáltunk minden nehéz 
helyzetbe került családon, személyen segíteni. Fontos dolognak tartottam 
és tartom, hogy a családokat, akik tisztességgel-becsülettel teszik 
munkájukat, a nehéz helyzetben segítsük.  

Az elmúlt évben intézményeink működtetése, finanszírozása 
biztonságos volt. Igaz, ehhez az önkormányzatnak jelentős 
többlettámogatást kellett biztosítani, mivel a gyereklétszám az 
óvodánkban és az iskolánkban is jelentősen csökkent. 

2011. évben helyi rendezvényeinket (gyereknap, falunap, idősek 
napja, szeretet ünnepe) megtartottuk. Sajnos, az elmúlt évben nem 
tudtunk pályázatot benyújtani rendezvényeink támogatására, de én jónak, 
színvonalasnak értékelem ünnepi rendezvényeink tartalmát. Itt szeretném 
megköszönni, név nélkül, mindenki munkáját, akik segítettek a 
szervezésben és fellépésükkel színesebbé tették a rendezvényeket. Civil 
szervezeteink (alapítványok, egyesületek) a rájuk bízott feladataikat 
elvégezték. Alapítványaink működnek, talán egy kicsit csendben, de ez 
elsősorban köszönhető annak, hogy nem történtek olyan rendkívüli 
események, amikor is az ő segítségükre lett volna szükség. 

 



Tájékoztatom Önöket, hogy az Adászteveli Idősek Otthonáért 
Közalapítvány kuratóriuma a településen élő 70. életévüket betöltő idős 
személyeket karácsonyi ajándékkal, csomaggal köszöntötte. Ezt itt 
köszönöm az alapítvány képviselőinek. 

Egyesületeink - sport és polgárőr - munkáját is eredményesnek 
tartom. A sport területén a labdarúgó szakosztálynál futballistáink közül 
több személy hozzáállásával nem voltam elégedett. A bajnokság 
végeztével ezt majd helyre kell tennünk.  

Örömteli dolog, hogy több évi próbálkozás után 2011.05.12.-én 
hivatalosan is megalakult az Adászteveli Polgárőr Egyesület. 

A közrend és közbiztonság szempontjából a rendőrség a biztonságos 
települések közé sorolta Adásztevelt az elmúlt évben – ez azért mégsem 
igaz egészen, mert az elmúlt évben is történt rendkívüli eseményünk: 
rókák kezdik belakni falunkat. Én arra kérek mindenkit, hogy egyénileg 
csapdákkal, befogóketrecekkel próbálják meg befogni az állatokat. 
Közterületen mi is (önkormányzat) tettünk rá kísérletet, de eredményre 
nem vezetett. Reméljük, Önök sikeresebbek lesznek. 

Közterületeinken facsemetéket telepítettünk (Művelődési ház, 
játszótér, temető, iskola). Reményeink szerint ezen fákkal majd pár év 
múlva zöldterületeink kulturáltabbak, élhetőbbek lesznek.  

Azt gondolom, a közmunkaprogramok is hasznosak voltak, mind a 
településnek, mind azoknak, akik ebben részt vettek, munkahelyhez, 
jövedelemhez jutottak. Közhasznú munkások munkájával elvégeztük az 
orvosi rendelőnk belső, a konyha, étkező és polgármesteri hivatal külső 
homlokzatának felújítását. Közmunkaprogram keretein belül járdákat 
raktunk át, árkokat, átereszeket tisztítottunk.  

Nagy dolgok, beruházások az elmúlt évet nem jellemezték. De azt 
gondolom a kicsit is meg kell becsülni, s örülni kell annak, hogy 
intézményeink, a falunk működőképes. Nincs hitelünk.  

Sok mindenről lehetne még számvetést készíteni, leírni, hogy mi és 
miért történt, nem történt meg az előző évben. Úgy érzem, hogy 
próbáltuk tudásunk legjavát adni.  

Köszönöm mindenki elmúlt évi munkáját, amit tett falunkért, falunk 
fejlődése érdekében. 

Kívánok mindenkinek békés, boldog  új évet, sok erőt és jó 
egészséget!                                       

Tisztelettel: Fodor Béla 
                                                       polgármester 
 



 

Hírek 

2011. november 30.  Képviselő-testületi ülés 
 

2011. november 30-i ülésen a képviselő testület megtárgyalta és 
elfogadta a falu 2011. évi ¾ éves költségvetési beszámolóját, 
valamint a 2012. évi költségvetési koncepciót.  

 
A Pápai Vízmű igazgatóságának előterjesztése alapján 

megállapításra kerültek a 2012. január 1-től érvényes víz- és 
csatornadíjak: 

Vízdíj:  258,5 Ft/m3        Csatornadíj: 244,1 Ft/m3 

A díjakat a mindenkori hatályos ÁFA terheli (2012.01.01-től 27%). 

A „Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához 
támogatás” –ra benyújtott pályázatunk sikeres volt. 762.000 forint 
értékben tűzifa vásárlására kaptunk  segítséget, amelyet az 
önkormányzat szociális rászorultság alapján oszt ki. 

 
 

Kérjük, ajánlja fel adója 1 % -át valamelyik 
civil szervezetünk számára! 

 

Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 
Adószáma: 18937882-1-19 

 
Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány 

Adószáma: 18920965-1-19 
 

Adászteveli Sportegyesület 
Adószám: 18925070-1-19 
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2011. évben születettek 

Balogh Fanni                                         
Gráczer Rómeó 
Kovács Fanni 
Kovács Levente 
Mógor Bence 
Tálos Norbert 
Vizi Máté 
Zetényi Krisztián                                            

                                                                    2011. évben elhalálozottak 
                                                                           Antal György Dezső 
                                                                           Bajusz Gyula 
                                                                           Balogh Károly 
                                                                           Böröczky Kálmánné 
                                                                           Kovács Ferenc 
                                                                           Pozsgai Rezsőné 
                                                                           Somogyi Gáborné 
                                                                           Zeles Zoltánné 
2011. évben házasságot kötöttek 

Kovács Szabolcs – Szatóri Szilvia 
Németh Szilárd – Bene Gabriella 
Majer Péter – Reiter Beáta 
Zetényi Zoltán – Póder Mónika 
Mógor Péter – Németh Viktória 
Tálos Norbert – Ignácz Beáta Tímea 
Simon Tamás – Páli Adrienn 

 

 

2012. február 1-én (szerda) 15:30-17:00 óráig a 
Művelődési házban VÉRADÁS-t szervez a Magyar 
Vöröskereszt! 
Kérjük Önöket, hogy minél többen menjenek vért adni! 
 

 

 

 

A rohanó idő akkor jó, 
ha nem úgy tűnik el,  
mint ami megüresít, hanem 
mint beteljesítő lehetőség. 
 

             Antonie de Saint-Exupery 



A következő hónapok várható programjai: 
 

2012. január 28-29: Kispályás körzeti teremlabdarúgó torna a                            
Pápa Városi Sportcsarnokban (az ASE 29.-én 9:00 órakor játszik) 

2012. február 11-12: Farsang kupa teremlabdarúgó torna a község 
tornatermében 

2012. március 15., 9:00 óra: Az 1848-49-es forradalomról való 
megemlékezés az Általános Iskola tornatermében ,utána koszorúzás a 
templomkertben  

2012. február 11. 20:00 óra: Farsangi jelmezes jótékonysági Batyus-bál 
a Művelődési házban 

 
Sporthírek:  

Teke 
A 2011. évi Pápa város és környéke tekecsapatainak bajnoksága 
befejeződött.  
A”C” csoport végeredménye: 1. Adásztevel 16 p 
           2. Nagytevel 16 p 
           3. Ihász II 12 p 
 
Adásztevel csapata 8 győzelemmel, 2 vereséggel nyerte meg a 
bajnokságot!  
Az egyéni versenyben: 1. Fodor Béla 166,5 fa 
           6. Vizi Péter 161,5 fa 
A csapat további tagjai:  

Barcza Attila, Németh Zoltán, Berki József, Fodor Donát 
 
Labdarúgás 

A 2011/2012. évi Megye III./A osztálya őszi szezonjának eredménye: 
Felnőtt: 1. Mihályháza 35p               Tartalék: 1. Vanyola 34 p 

        2. Nemesgörzsöny 31 p                      2. Mezőlak 34 p 
         3. Pápateszér 29 p                               3. Mihályháza 30 p 
         12. Adásztevel 6 p                             7. Adásztevel 21 p 
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FELHÍVÁS  

Adásztevel Község Önkormányzata szociális 
jogosultság alapján természetbeni támogatást nyújt a 
rászorult családok részére. A támogatás tűzifa 
biztosításával történik. 
 
A tűzifa támogatási igényekről az önkormányzat 
szociális rászorultság alapján, képviselő-testületi 
ülésen dönt. 
 
Kérelem alapján annak állapítható meg támogatás, 
aki:  

- az átmeneti segélyre való jogosultság 
feltételeinek megfelel, és 

- az önkormányzat hivatalához írásbeli kérelmet 
nyújt be.  

 
A kérelem beadási határideje: 2012. február 6. 
 
A kérelmek elbírálásának várható időpontja:  

2012. február 15. 
 
 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány 
beszerezhető a hivatalban. 

 
 



Visszatekinté s  

 

 
Megjelenik negyedévente 

Felelős kiadó: Fodor Béla polgármester 
Címünk: Polgármesteri Hivatal, 8561 Adásztevel, Árpád utca 22. 

Tel.,  Fax: 06-89- 354-759 
E-mail: mayergy.hirmondo@gmail.com 

 
MINDENT A GYERMEKEKÉRT…..DE NEM MINDEGY, 

HOGY MENNYIÉRT!” 
BABABÖRZE ADÁSZTEVELEN 

 
2012. március 16-án, pénteken, 9:00-12:00 között szeretettel várunk minden 
érdeklődőt és börzézni vágyót az Adászteveli Művelődési házba. 
 
Jó állapotban lévő gyermekruhák, lábbelik, játékok, babaápolási kellékek, 
minden, ami gyerekkel kapcsolatos, korhatár nélkül! 
 
Várjuk az érdeklődőket akár árusítani, akár vásárolni szeretnének. Továbbra 
sincs sem belépő, sem asztalfoglalási díj! 
 
Szóljatok az ismerőseiteknek is!!!           
                                                        Információ: 70/551-5524 
 

2011. október 22-én a Művelődési Házban rendeztük meg a 
Idősek napját, ahol felköszöntöttük községünk legidősebb 
polgárait, valamint az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 
házaspárokat.  
Ezúton is gratulálunk a 93 éves Balassa Sándornénak, a 92 éves 
Tóth Lajosnak, valamint az aranylakodalmukat megért Illés 
Lenkének és Csabai Károlynak, Szokolai Ilonának és Mészáros 
Andrásnak, valamint  Farkas Máriának és Major Sándornak. 
 


