
Rövid híreink 
-Karácsonyi segélyezés keretein belül a településen élő 0-6 éves 
korú gyerekek, gyereküket egyedül nevelő szülők és a 60 éven felüli 
lakosok egyszeri, pénzbeli támogatásban részesültek az 
önkormányzattól: 

o 0-6 éves korú gyermekek  40 fő 
 2000 Ft/fő 

o Gyermeküket egyedül nevelők 10 fő 
 2000 Ft/fő 

o 60 éven felüli lakosok  166 fő 
 1500 Ft/fő 

-Az Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány a településen élő 
70 éven felüli lakosokat ajándékcsomaggal segítette. A támogatottak 
létszáma 94 fő volt. 
 
-A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatán településünk 180 fő 
részére nyert élelmiszersegély csomagot, mely december elején 
került kiosztásra. 
 
-Közmunkásaink részt vettek az iszapkatasztrófa sújtotta Kolontár és 
Devecser települések kármentesítésében. A térségben 4 fő, 64 
munkaórában segített a károk elhárításában 
. 
-2011-től a bérpótló támogatásra (szociális segély) jogosultak 
közfoglalkoztatására pályázatot írt ki a megyei munkaügyi központ. 
 A pályázaton 1 fő 8 órás (12 hónapra) és 18 fő 4 órás (3 hónapra) 
foglalkoztatására nyert pénzt az önkormányzat. Ezzel a támogatással 
a településen jelenleg szociális segélyben részesülőknek tudunk 
munkát biztosítani, ezzel visszavezetve őket a munka világába. 
 
-T-Mobil hálózat erősítése: a talaj felázása miatt a darus autó nem 
tudta megközelíteni a víztorony környékét, ezért nem sikerült az 
erősítőt felhelyezni a toronyra. 

A következő hónapok várható programjai: 
 
- 2011. február 19-20: Farsang kupa teremlabdarúgó torna 

a község tornatermében 
- 2011. március 15., 9:00 óra: Az 1848-49-es forradalomról 

való megemlékezés az Általános Iskola tornatermében 
utána koszorúzás a templomkertben  
 

Sporthírek:  
- Teke 

A 2010. évi Pápa város és környéke tekecsapatainak bajnoksága 
befejeződött.  
A”C” csoport végeredménye: 1. Adásztevel 22 p 
           2. Nemesgörzsöny 16 p 
           3. Pápakovácsi 15 p 
 
Adásztevel csapata 11 győzelemmel, veretlenül nyerte meg a 
bajnokságot!  
Az egyéni versenyben: 1. Fodor Béla 172,6 fa 
           3. Berki József 163,7 fa 

   A csapat további tagjai: Barcza Attila, Németh Zoltán, Vizi Péter 
 

- Labdarúgás 
A 2010/2011. évi Megye III./A osztálya őszi szezonjának 
eredménye: 
Felnőtt: 1. Pápateszér 26 p               Tartalék: 1. Malomsok 30 p 

        2. Mihályháza 25 p                            2. Mihályháza 27 p 
         3. Kéttornyúlak 22 p                          3. Pápateszér 24 p 
         12. Adásztevel 3 p                            7. Adásztevel 13 p 
 
-2011. január 29-30: Kispályás körzeti teremlabdarúgó 
torna a  Pápa Városi Sportcsarnokban 


