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Nagy változások előtt áll az ország szinte valamennyi települése, hiszen az
új közigazgatási törvény értelmében át kell gondolni a közigazgatási határokat, a
társulásokat. Ez alól Adásztevel sem kivétel. Az új köznevelési törvény szintén
jelentősen befolyásolja az iskolai-óvodai alapellátás működtetését. A képviselőtestület hónapok óta azon dolgozik, hogy a lehető legjobb megoldást találják meg a
falu és a benne élő polgárok javára.
Ezekről a feladatokról kérdeztük Fodor Béla polgármestert.

1. Miért kell Adásztevel közigazgatási, társulási szerkezetén változtatni?
-2011. év végén új önkormányzati törvényt fogadott el az országgyűlés. A
törvény fontosabb változásai közül kiemelendő, hogy a 2000 főnél kisebb
lélekszámú településeken nem működhet önálló hivatal. Ez jelen
helyzetünkben azt jelenti, hogy az Adásztevel-Nagygyimót körjegyzőséget
(közös hivatalt) 2013. január 1-től át kell szervezni, alakítani, mivel a két
település lakosság száma együttesen 1500 fő.
2. Hogyan érinti ez az alapellátásokat?
-Alapellátás tekintetében eddig az biztos, hogy minden településen lesz helyi
önkormányzat (képviselő-testület) és polgármester is. Továbbá az is biztos,
hogy társult formában közös hivatalok fogják ellátni a helyi ügyintézést. A
nem székhely településeken (ahol nincs közös hivatal) ott kirendeltségek
kerülnek kialakításra. A törvény a helyi önkormányzatok ellátandó feladatai
közé sorolja többek között a településfejlesztést, a településüzemeltetést, az
egészségügyi alapellátást, az óvodai ellátást, a szociális alapellátást, a helyi
adóval-, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. A többi, jelenlegi
települési szintű feladatokat pedig a most alakuló járási hivatalok veszik át.
3. Hogyan érinti ez az óvodát, általános iskolát, orvosi ellátást, védőnői
szolgálatot?
-Óvodai ellátás továbbra is helyben, jelenlegi formában működik
szeptembertől. Változás annyi lesz, hogy a homokbödögei és a nagyteveli
óvoda is csatlakozik az adászteveli-nagygyimóti intézményfenntartó
társuláshoz. Ez azonban a mi óvodánk működését nem befolyásolja. Jó hír,
hogy szeptembertől 21 gyereket írattak be óvodánkba. Az alapfokú oktatást
(iskola) a tavaly decemberben elfogadott köznevelési törvény alapján az állam
átveszi az önkormányzatoktól. Úgy indult, hogy mindent átvesz az állam
(beleértve az épületeket is). A szabályozás tavasszal némileg lazult, az
iskolaépületek önkormányzati fenntartásban maradnak, de az állam látná el az
oktatáshoz kapcsolódó feladatokat. Hogy ez milyen módon és hogy fog
megvalósulni, most megmondani nem tudom. Egy biztos, szeptemberben, a
2012/13-as tanévben az Adászteveli tagiskolában megkezdődik az oktatás.
Orvosi és védőnői ellátásban változások nem várhatóak helyi szinten.

4. Megmaradhat-e a konyha és a szociális ellátó hálózat?
-A konyhával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy vannak tervek,
elképzelések a jövőbeni működéséről, de erről most még – konkrétumok hiányában –
nem nyilatkoznék többet. Egy biztos, hogy a konyha jobb kihasználtsága,
gazdaságosabb működtetése és az iskola megmaradása jelentősen befolyásolja az
intézmény további működését.
Időseinket itt szeretném megnyugtatni, hogy a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás az igénybevevők részére a jövőben is helyben biztosított lesz. A
szociális ellátó hálózat a tervek szerint helyi feladat lesz, de lesznek ügyek, amelyek
a járási kormányhivatalokhoz kerülnek, mint például egyes szociális igazgatási,
gyermekvédelmi és gyámügyek.
5. A Polgármesteri hivatal működésében máris változás történt, hisz Pappné
Szóka Lilla körjegyző asszony június 1-től már nem dolgozik a hivatalban. Ki
látja el az Ő feladatait, van-e más átmeneti változás, ami a falu lakosságát
érinti?
-Igen, a körjegyző asszony a bizonytalan jövő helyett (a jelenlegi körjegyzőség 2012.
december 31-ével megszűnik) munkahelyet váltott. A személyi változásokkal járó
feladatokat mindig nehéz elvégezni. Azt azonban el kell fogadni, hogy ha valaki
máshol képzeli a jövőjét, azt el kell engedni. Köszönöm jegyző asszonynak azt a 12
évi munkát, amit településünk érdekében végzett. A körjegyzői feladatokat június 1től Takács Imre megbízott körjegyző végzi. Jegyző úr hétfői napokon látja el helyben
feladatait, ügyfélfogadása hétfőnként 10:00-15:30 óráig tart. Tájékoztatom a
lakosságot, hogy a hivatalban 2012. július 1-től új ügyfélfogadási rend került
bevezetésre. Kérem Önöket, hogy ügyeikkel a kollégákat ügyfélfogadási időben
keressék! Köszönöm!
6. Milyen alternatívák állnak a falu előtt? Hogyan készíti elő a képviselő-testület
a végső döntés meghozatalát?
-A jelenlegi felállásban 2012. december 31-ig működik a Nagygyimót községgel
kötött körjegyzőségünk. A jövő tekintetében két lehetőséget, alternatívát kell
megvizsgálni, hogy jó döntést tudjunk jövőnkről, a falunk jövőjéről hozni. Fontos
dolognak tartom, hogy a döntések ne egyéni érdekekből szülessenek. 22 éve, amikor
a képviselő-testületi munkámat elkezdtem, azt tanultam, hogy nekünk nem csak
irányítani, vezetni kell településünket, hanem szolgálni is. Ennek szellemében én azt
gondolom, hogy olyan irányba kell gondolkodnia a testületnek, hogy a településen
élőket lehetőleg helyben, időben és szakszerűen tudjuk kiszolgálni. Jelenleg
Homokbödöge és Nagytevel községekkel folytattunk előzetes tárgyalásokat egy
kisebb, közös hivatal létrehozásáról. A három település együttes lélekszáma: 2140
fő.
Folytatás a következő oldalon

A másik alternatíva, hogy csatlakozzunk Pápa városához, a pápai közös
hivatalhoz. Pápa polgármesterével folytattunk már erről tárgyalásokat.
Mindegyik döntésnek vannak előnyei és hátrányai is. Azonban az előnyök és
hátrányok tisztázása előtt van még egy fontos lépés: pénzügyileg, a
finanszírozás szempontjából mennyire működőképes egyik vagy másik
alternatíva. Ez azt jelenti, hogy amíg a jövő évi költségvetést nem látjuk, a
döntést csak találomra, megérzésre, pillanatnyi gondolatainkra hivatkozva
hozhatjuk meg. Terveim szerint a folyamatos tájékozódás mellett végleges
döntésünket az év végén, a pontos pénzügyi adatok és tisztázott személyi és
tárgyi feltételek ismeretében hozzuk meg. A testületi döntés meghozatala előtt
tervezzük, hogy közmeghallgatást (falugyűlést) tartunk, ahol önök is
elmondhatják véleményeiket.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleinket, hogy az
önkormányzat 2012. július 1-től Ügyfélfogadást vezetett be.
ÜGYFÉLFOGADÁS
2012. július 1-től
HÉTFŐ:

10:00 – 12:00
12:30 – 15:30

KEDD:
SZERDA:

az ügyfélfogadás szünetel
10:00 – 12:00
12:30 – 15:30

CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

az ügyfélfogadás szünetel

8:00 – 12:00

A JEGYZŐ az ügyfélfogadását HÉTFŐ-i napokon, 10:00 –
15:30 óráig tartja!
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az ügyfélfogadás rendjét
betartani szíveskedjenek!
Takács Imre s.k.
Fodor Béla s.k.
mb.körjegyző
polgármester

Akikre büszkék vagyunk
Emberséggel az egészségért
Miközben azt tapasztaljuk, hogy a magyar egészségügyben komoly gondok vannak,
örömünkre szolgál, hogy községünkben élő és szolgálatot végző egészségügyi dolgozók
emberi és szakmai munkáját településünkön kívül is elismerik és megbecsülik. Dr Miklós
Zsuzsa doktornőről írtunk már az Adászteveli Hírmondóban, sokan hálával emlegetik
azért, hogy segítette gyógyulásukat, kórházi kezelésüket. Az említett interjúban is komoly
felvilágosítást adott a dohányzás káros, életveszélyes következményeiről. Büszkék
vagyunk rá, hogy az egész megye felfigyelt az ő több évtizedes, áldozatos munkájára. A
megyei lapban megjelent interjút teljes egészében közöljük, egyúttal:
szívből
gratulálunk, sok erőt, hitet és kitartást kívánunk továbbra is munkájához.
A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet pulmonológus orvosával abból az alkalomból
beszélgettünk, hogy ebben a hónapban ő kapta a legtöbb szavazatot lapunk Emberséggel
az egészségért programjában, azaz ő lett a hónap orvosa. Az adjunktus asszony elmondta,
Magyarországon a tüdőbetegek száma a 90-es évek elejétől folyamatosan emelkedik,
ezen belül is növekszik a daganatos betegségek aránya. 1997-ben kiugróan magas volt a
tüdőrákosok száma, ami azóta is emelkedik, a tavalyi évben nyolcezer új beteget
regisztráltak.
A tüdőbetegségek egyik kiváltó oka a szociális helyzet, a rosszabb körülmények között
élők gyakrabban kapják meg a betegség valamilyen válfaját. Nő az asztmások száma is,
ebben valószínűleg nagy szerepet játszik a levegőszennyeződés fokozódása és a rengeteg
allergén (allergiát kiváltó anyag) megjelenése. Az asztma nem gyógyítható teljes
mértékben, de a mai, modern hörgőtágító gyógyszerekkel nagyon jól karban tartható.
Farkasgyepűn, megyei tüdőgyógyintézetben is azzal találkoznak, hogy nő, és egyre
fiatalabb korra tevődik át a tüdőrák megjelenése. Ez még ma is leggyakrabban az 50-70
éves korosztályban jelenik meg, de ma már a 40, sőt a 30 év alattiaknál is észlelnek
daganatos megbetegedéseket.
A dohányzást minél nagyobb, de inkább teljes mértékben vissza kellene szorítani tanácsolja a doktornő. De legjobb lenne ezen a területen is a megelőzés, azt kellene
elérni, hogy minél kevesebben szokjanak rá. A másodlagos leszoktatásra is léteznek
kezelési formák, például a nikotint tartalmazó gyógyszerek, ám ezek sajnos elég drágák,
többek között ezért veszik nagyon kevesen igénybe.
A tüdőrákosok közül gyógyulásra csak azoknak van esélye, akiknél betegséget nagyon
korán felfedezik, a kisméretű daganatot műtét során nagyon korán eltávolítják. Sajnos
azonban a tüdőrák nagyon alattomos betegség, későn kezd a beteg köhögni, későn
jelentkezik a vérköpés, ezért általában olyankor fedezik fel, amikor már nem műthető. Az
operálhatóság aránya húsz éve még elérte a 17 százalékot, de ma már jellemzően tíz
százalék alatt van.

A dohányzást minél nagyobb, de inkább teljes mértékben vissza kellene szorítani tanácsolja a doktornő. De legjobb lenne ezen a területen is a megelőzés, azt kellene elérni,
hogy minél kevesebben szokjanak rá. A másodlagos leszoktatásra is léteznek kezelési
formák, például a nikotint tartalmazó gyógyszerek, ám ezek sajnos elég drágák, többek
között ezért veszik nagyon kevesen igénybe.
A doktornő egy pozitív tendenciáról is be tudott számolni, a tbc-s megbetegedések aránya
Veszprém megyében még mindig nagyon alacsony, éppen ezért nálunk még mindig nincs
is kötelező szűrés.
Az orvosnak fantasztikus empatikus készséggel kell ahhoz rendelkeznie, hogy el tudja
látni a napi gyógyítási feladatait - hangsúlyozta Miklós doktornő. Ehhez szükség van
személyes, sőt lelki kapcsolatra, amit a napi beszélgetések útján lehet csak elérni. Ilyen
alkalmakkor a beteg nem csak a betegségével kapcsolatos kérdéseket tesz fel, előfordul,
hogy a családi problémáit akarja megbeszélni.
Óriási élményt jelent az adjunktus asszonynak, ha egy hosszabb szabadság után
mosolyogva üdvözlik a betegek, többen ki is mondják, "de jó, hogy visszajött, alig vártuk
már". Úgy gondolja, ebben a kapcsolatban a hálapénznek nincs helye. Ő kislány kor óta
tudta, orvos szeretne lenni, noha tisztában volt vele, hogy milyen a szakma megbecsülése
Ezért is gondolja talán, hogy a magyar egészségügyet a jelenleg dolgozó orvosok
hivatástudata tartja egyben. A kormányok jöhetnek, mehetnek, mindenki újra meg újra
megígéri, hogy az egészségügyet rendbe rakja, de ez eddig még senkinek nem sikerült.
Az orvoselvándorlás megakadályozásában az egészségügyi kormányzatnak is nagy
szerepet kellene vállalni, javítani kellene a fizetéseken, hiszen a fiatalok elsősorban a
többszörös jövedelemkülönbség miatt hagyják el az országot. Viszont Miklós doktornő
úgy véli, tudni kellene visszatérni. De ezt nem csak az anyagi körülmények határozzák
meg, hanem a haza, a szülőföld, a nép iránti szeretet. Ha ezek megvannak, közülük csak
az egyiknek is vissza kellene hozni a másik országban élő fiatalokat - mondja, és ekkor a
saját, külföldön boldogulást kereső két lányára is gondol. A harmadik lányának, aki
ugyanúgy, mint annak idején az édesanyja, szintén
Kolozsváron végzi az orvosi
egyetemet, "esze ágában nincs külföldre menni", ő itthon szeretne rezidens lenni.
Arra a kérdésre, hogy az Erdélyből származó Miklós Zsuzsannának hol az otthona, a
doktornő így válaszol: "otthon meg itthon".

Miklós Zsuzsanna Erdélyből származik, az orvosegyetemet 1984-ban végezte el
Kolozsváron. Utána rögtön Moldovában "landolt", mint rezidens. A 80-as évek
végén és a 90-es évek elején jellemző politikai helyzet miatt mindenképpen
szeretett volna Romániából átkerülni Magyarországra, hivatalosan kért engedélyt
az ország elhagyására. Erre öt évig kellett várnia, ez után került ismerősök révén
Farkasgyepűre, noha az egyetemi évek alatt eldöntötte, hogy bármilyen fajta orvosi
irány megfelel számára, csak a tüdőgyógyászat nem. Itt "természetesen"
tüdőgyógyász lett, és ez az, amit soha nem bánt meg, ma már nem is tudná
elképezni, hogy mást csináljon. Az itteni kiváló szakmai gárda, a végzett munka,
óriási örömet és megelégedettséget okoz számára,
/Varga Domokos Péter: naplo-online, 2012. 06.23./

Miniszteri kitüntetés
Az idén 5. alkalommal szervezte meg a Védőnők Napját az
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti
Osztálya, a Magyar Védőnők Egyesülete és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara. Az ünnepi rendezvény keretében jubileumi
díszokleveleket és kitüntetéseket is átadtak a Semmelweis Egyetem
Nagyvárad téri épületében, Budapesten.
Az ünnepségen dr. Szócska Miklós államtitkár jubileumi
díszokleveleket adott át az 50, 60 illetve 70 éve végzett védőnőknek.
Öten Pro Sanitate díjat, tíz-tíz védőnő miniszteri Dicséretet, illetve
Díszoklevelet, hárman pedig védőnői tanácsadó elismerő oklevelet
vehettek át. A lakosság egészségének megőrzése érdekében végzett
áldozatos munkájáért öt védőnő az Év Védőnője Díj elismerésben
részesült.
A községünket ellátó Schuszter Tamásné területi védőnő
miniszteri dicséretet kapott, amelyhez ezúton is gratulálunk.

2012. augusztus 4. (szombat)
Falunap
III. Kulturális értékek és hagyományok
Adásztevelen

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 76/2011.(VII.29.) VM rendeletre a
Somló-Marcalmente-Bakonyalja
Leader
Egyesülethez
rendezvény
szervezésére. Pályázatunkat a Leader egyesületünk támogatta és pozitív
elbírálásban részesítette. A pályázaton elnyert támogatás összege: 643.996 Ft
fordítható a Falunap rendezvényeire.
A tervezett programok:
Főzőverseny
IV. Nemzetiségi Kupa - Kispályás labdarúgó torna
Falufutás (rajt az ÁFÉSZ bolt elől)
11-es rúgó verseny
Eredményhirdetés – Foci, főzőverseny
Étkezési lehetőség (13-15 óráig)
Termékbemutató - hurkasütés-kóstoltatás
Arcfestés
Lovasbemutató
Légvár, rodeóbika
Kézműves foglalkozások, virágkötészet
Tűzoltó bemutató
Zumba bemutató
16:00 Kulturális programok megnyitója
„Napsugár” Nyugdíjas Egyesület
Teveli Táncoslábak
Adászteveli iskolások műsora
Bad Girls
Karaoke – Kasza Lászlóval
Adászteveli Zenestúdió
Josh és Jutta
21:00 Bál

9:00
9:00
9:30
11:30
12:30
13:00
14:00

A Falunap programját a véglegesítés után minden adászteveli lakos
postaládájába eljuttatjuk!

Szórakozás, kultúra, sport
A 2011/12-es szezon végeredménye:
Felnőtt:
1. Mihályháza
2. Pápateszér
3. Vanyola
…
12. Adásztevel

71 pont
62 pont
60 pont
22 pont

Tartalék:
1. Mihályháza
2. Vanyola
3. Gic
4. Nemesgörzsöny
5. Adásztevel

67 pont
63 pont
54 pont
52 pont
48 pont

Gratulálunk a fiúknak a tisztes helytálláshoz és a tartalék csapatnak története egyik
legjobb bajnoki szerepléséhez!
A tartalék bajnokság góllövő listáján Pákozdi
Martin az előkelő 7. helyen végzett 26 találattal. Gratulálunk Martin!
A 2012/13-as szezonra csapatunk a Megye III. Északi csoportjába kapott besorolást.
A csoportban 15 csapat szerepel. A bajnokság 1. fordulójának időpontja: 2012.
augusztus 19. Előtte szerdán kerül sor a Magyar kupa 1. fordulójának megrendezésére.
A Magyar kupa 1. fordulójának időpontja: 2012. augusztus 15. – szerda.
Nemzetek Együttes Játékai- Pápa
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megrendezésre került a Pápai NEJ-en - 2012.
június 16. (szombaton) - a "Bogrács ördögei" főzőverseny valamint idén először az
amatőr művészeti csoportok versenye is a: FALUKERÜLŐ.
A főzőversenyen két csapat indult Adásztevelről: Adásztevel Község
Önkormányzata és az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Az önkormányzat sertés curryt készített bográcsban (éljen a fúziós konyha:)) !)
frissen sütött csapatival/indiai lepénykenyérrel (a menüt Tóth József - a "hivatal
szakácsa" készítette).
A nemzetiségi önkormányzat mindent bele pörit főzött sáfrányos szeklicével,
chilivel, bazsalikommal, oregánóval (főszakácsok: Mayer Gyula, Barcza Attila,
Németh József, Major Zsolt, Németh Zoltán- úgy voltak vele, hogy ennyien csak nem
hibázhatnak. Nem is hibáztak. Finom lett!).
Sajnos az idén nem sikerült nyernünk, de kárpótolt minket a jó társaság, a jó idő, a
csinos lányok és a finom kaják.
Jövőre újra megpróbáljuk és a minőségből akkor sem adunk alább! :)
A FALUKERÜLŐ amatőr művészeti csoportok versenyén községünket az
Adászteveli Zenestúdió énekesei-táncosai képviselték. A lányok - és az egy bátor fiú ismét színvonalas műsorral kedveskedtek a Fesztiválsátorban megjelenő
nagyérdeműnek.
Örömteli volt, hogy a "nagyok" mellett már megjelent az utánpótlás is. A "picik"
nagyon ügyes, tehetséges gyerekekből álló csoportja mindenki megelégedésére adta elő
zenés-táncos produkcióját. A 2012. augusztus 4-i Adászteveli Falunapon hazai
közönség előtt is bemutathatják tudásukat!
Tóth József

Közérdekű
Újra itt a pollenszezon!
Az időjárástól függően, március végére tehető a parlagfű kelése, de
áprilisban már tömegesen jelenik meg. A növény júliusban nő a
legintenzívebben. A virágpor szóródása július végén és augusztus hónapban
történik, ezután kisebb mennyiségben egészen az őszi fagyokig tart. A parlagfű
virágpora szél útján akár 100 km-es távolságra is képes tömegesen eljutni. A
védekezés szempontjából nagyon fontos, hogy a virágzás, pollenképződés előtt
kerüljön sor a növény kiirtására.
A gyomnövények és a parlagfű elleni védekezés kötelezettségét a
2008. évi XLVI. törvény írja elő a lakosság számára. Parlagfű esetén a
hivatkozott törvény szerint június 30-ig mindenkinek végre kell hajtania a
parlagfű kiirtását saját földterületein, illetve ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania. Ahol nem végzik el a
védekezést, ott a jegyző külön értesítés nélkül elvégezteti. Ez azonban már
kellemetlen következményekkel jár. A szabályok szerint ez zárt ingatlanon,
telephelyen is elvégezhető. A közérdekű védekezés költségét a növényvédelmi
bírságon felül, a tulajdonosnak, illetve a föld használójának meg kell fizetnie
A kiszabható növényvédelmi bírság belterületi ingatlan esetén, a
terület nagyságától függően 20.000 Ft és 5.000.000 Ft közötti összeg.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a gyomnövénnyel és parlagfűvel fertőzött területek
felderítésére. Ha gyomos ingatlant találunk, a fent említett módon eljárást
indítunk, parlagfűvel fertőzött terület esetén június 30-a után azonnal
közérdekű védekezést rendelünk el, és a bírság kiszabását kezdeményezzük.
A gyommentesítés mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, mindenki
maradéktalanul tegyen eleget a parlagfű- és gyommentesítési
kötelezettségének.
Tegyünk meg mindent a parlagfű okozta allergiás betegségek
megelőzéséért!

Visszatekintés
Hulladékszállítási díjak változása:
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa a társulás területén alkalmazandó
2012. évi szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díjait
2012. július 1-től kezdődően módosította, melyet településünk
képviselő-testülete 8/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelettel
fogadott el.
2012. július 1-től a gyűjtőedények ürítési díjai:
Bio hulladék 120 L-es gyűjtőedény
400 Ft+áfa/ürítés
Maradék hulladék 120 L-es gyűjtőedény 460 Ft+áfa/ürítés
Az alapdíj nem változott.

A német nemzetiségi önkormányzat sikerrel pályázott a 28/2012.
(III.6.) Korm. rendelet alapján feladatalapú támogatásra. A
pályázattal elnyert összeg: 500.558 Ft.
Ezt az összeget kulturális és sport programokra, valamint a
nemzetiségi léttel összefüggő eseményekre, óvodások, iskolások
támogatására használjuk majd fel.
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