
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. évfolyam 3. szám 
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KÖSZÖNÖM, HOGY KÖZÉRDEKBŐL SZÁNNAK  IDŐT AZ 
ALÁBBIAK ELOLVASÁSÁRA ÉS ELGONDOLKOZNAK AZON,             

„ MILYEN GAZDÁJA VAGYOK A KUTYÁMNAK?” 
 

Az utóbbi pár hónapban megszaporodtak azon szóbeli panaszok, 
amelyek a falu közterületeire kiszökött, ott kóborló kutyáknak az utcán 
közlekedők biztonságának, testi épségének, általuk vezetett kutyák 
épségének veszélyeztetéséről szóltak.  
Felhívom ezért az ebek tartóinak figyelmét a kötelezettségeikre. Az 
állatok tartásáról és a tartók kötelezettségéről központi jogszabályok 
rendelkeznek. Többek között az állatvédelmi törvény és a 
végrehajtására kiadott ágazati rendeletek. Az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A kedvtelésből tartott 
állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 
jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.  
Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, 
illetve az ember biztonságát. Belterület közterületén ebet csak pórázon 
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb 
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb 
tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztethessen. Jegyzői hatáskör, hogy az 
állattartót az állattartási szabályok megszegése esetén kötelezheti az 
állat megfelelő és biztonságos elhelyezésére, valamint szökésének 
megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére. 
Az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén 
meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására 
kötelezhető az állattartó. Az állattartás állatvédelmi törvényben 
meghatározott szabályainak megsértése esetén joga van a jegyzőnek 
bírságot alkalmazni. Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település 
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetve kóborolni 
hagyja, aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki fenti magatartásával 
másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.       

Kérem ezért minden, de különösen azon kutyatartók figyelmét a 
„ jó gazda gondosságára”, akiknek kutyája vagy kutyái a közterületekre 
rendszeresen kiszöknek, ott kóborolnak, legyenek figyelemmel mások 
testi épségére, egészségére és bírsággal, büntetéssel, kártérítéssel ne 
terheljék saját pénztárcájukat !                         a Falu Jegyzője 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 

A képviselő-testület 2011. április 28-án a Művelődési ház kistermében 
nyilvános ülést tartott. Az ülésen megtárgyalásra került:  

1. Beszámoló településünk közbiztonsági helyzetéről a 
Pápai Rendőrkapitányság alosztályvezetőjének 
elterjesztésében 

2. A képviselő testület elfogadta a település 2010. évi 
zárszámadásáról szóló rendeletet 

3. A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta a 
település 2011-2014. évi Gazdasági programját. 

A 2. és 3. napirendi pontok anyaga részletesen olvasható községünk honlapján:  
 

- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a konyha és étkező külső felújítása 
megtörtént. A munkálatokat önerőből finanszíroztuk. Az 
anyagszükségletet a karbantartási munkák keretéből biztosítottuk 150 
ezer Ft értékben. A munkálatokat közhasznú munkások és helyi 
vállalkozók végezték. Itt szeretném megköszönni Balogh Gyula és 
Böröczky Tibor vállalkozók segítségét, akik társadalmi munkában 
végezték el az épület nemesvakolatának elkészítését. 

 
- 2011. május 21-én a „TESZEDD – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért” akció keretében hulladékgyűjtést 
(szemétszedést) tartottunk a község területén. Az akcióban 35 fő 
önkéntes vett részt. Köszönöm mindannyijuk munkáját! 

 
- A Pápai Játékfesztivál keretében „A bogrács ördögei” főzőversenyen 

vettünk részt. A főzőversenyen a zsűri különdíját nyertük: „Esztétikus 
megjelenés, új ízek keresése” kategóriában 

 
- T- Mobil hálózat erősítése: a víztoronyra felkerült az erősítő 

tartószerkezete. Az üzembehelyezést a szolgáltató július 5.-re tervezi. 
 
- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy „Parlagfűmentes település” címmel 

pályázatot nyújtottunk be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Kérjük a 
lakosságot, hogy a parlagfüvet az ingatlanjaikon irtsák! 

 
- Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat képviselő 

testületében változás történt. Böröczki Eszter képviselő lemondott, a 
tisztségét ezentúl  Németh Zoltán tölti be. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGALAKULT A POLGÁRŐRSÉG 
2011. május 12-én, a Pápai térségben 21.-ként, 21 alapító taggal hivatalosan is 
megalakult az Adászteveli Polgárőr Egyesület. A 21 a magyar népmesében 
mágikus szám, ami reményteljes jövőt jósol Egyesületünk számára, amely 
adászteveli lakosokból, Adásztevel községért jött létre. Az Egyesületet az 
önkormányzat segíti, őrszobát, a közgyűlések, rendezvények megtartására 
helyiséget és láthatósági mellényeket biztosít. Május 17-én együttműködési 
megállapodást kötöttük a Pápai Rendőrkapitánysággal és a Pápai Régió többi 20 
polgárőr egyesületével. Ez alapján megnyílt a lehetőség a tényleges 
járőrtevékenység megkezdésére. Egyesület bírósági bejegyzése is megkezdődött.  
2011. június 01-én este indult az első járőrszolgálat. Ettől a naptól kezdődően 
az Adászteveli Polgárok nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mivel 
majdnem minden éjszaka és hajnalban kettő vagy több erős férfiember járőrözik 
a község fő utcáin, mellékutcákban, a kertek alatt és a szőlőhegyre is 
„kilátogatnak”.   Az Egyesület feladatai: 

- Bűncselekményeket elősegítő körülmények (megrongált kerítések, 
termények megdézsmálására utaló jelek, gyanús személyek 
tevékenysége) felderítése és a lakosság, illetve a rendőrség tájékoztatása.  

- A bűnügyileg fertőzött területeken (például Szőlőhegy), a veszélyeztetett 
személyek körében (idősek, betegek) az ingó és ingatlan javak 
védelmére (földek, házak, kertek, parkok és játszóterek) kiemelt 
járőrszolgálatot szervez. 

- A tetten ért bűnelkövető(ke)t átadása a legközelebbi rendőri szervnek. 
- A bűnmegelőzés érdekében nyilvános reklám- és propaganda 

tevékenységet folytat. (A nyílt járőrszolgálat magában is visszatartó erő.) 
- Részt vesz egyéni és közösségi rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában, biztosításában. (falunap, búcsú, koncertek, ünnepek) 
Mivel az Adászteveli Polgárőr Egyesület önkéntes, nyílt, demokratikus, 
önkormányzati elven alapuló, pártmentes közhasznú társadalmi szervezet, ezért 
tagjai társadalmi munkában a közösségért tevékenykednek, fizetést juttatást nem 
kapnak munkájukért. Most még csak 21-en teljesítünk szolgálatot, ami átlagban 
havi kettő-három járőrszolgálatot jelent. Ha többen lennénk, akkor kevesebb 
járőrszolgálat jutna egy főre, miközben a község biztonsága nőne.. Ezért várunk 
minden polgárt sorainkba, aki szeretne tagja lenni egy olyan szűkebb 
közösségnek, amely közösség érdekében, a község biztonságáért tenni kíván. 
Remélhetőleg a bűnözők kétszer is meggondolják érdemes-e lopni és rongálni, 
ha sokkal nagyobb a lebukás veszélye. 
Örömmel várunk sorainkba és köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítik 
munkánkat!      Czigány Róbert      

Adászteveli Polgárőr Egyesület elnöke 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A polgármesteri Hivatal alkalmazottai közül ezúttal Tóth Józsefet mutatjuk 
be, aki pénzügyesként dolgozik a faluért. 

Tóth Józsefnek (Jocó) hívnak, Pápán lakom és az idén novemberben fogok 
krisztusi korba lépni. Pápán, a KÖZGÁZ-ban érettségiztem, majd a Dunaújvárosi 
Főiskolán végeztem pénzügyi-közgazdászként. Középfokon beszélek németül és 
egy kicsit angolul.  

A főiskola után katona lettem Tapolcán, majd Kupon védtem a hazát. 9 
hónap után a terepszínű egyenruhát fehérre cseréltem és a Farkasgyepűi 
Tüdőgyógyintézetben kezdtem el dolgozni főkönyvelőként. Egy év után elmentem 
szakács tanfolyamra. Mint minden fiatal, én is világot akartam látni. El akartam 
menni hajóra dolgozni. De ahogy lenni szokott, az élet közbeszólt. A tanfolyam 
alatt pénzügyest kerestek Adásztevelre.. Megpályáztam, felvettek, és 2005 óta már 
itt dolgozom.  

A munkakörömbe tartozik a számviteli, pénzügyi feladatok ellátása, 
pályázatokat írok, a titkára vagyok az Adászteveli Idősek Otthonáért 
Közalapítványnak és segítem az Adászteveli Sportegyesület munkáját is. 
Szabadidőmben szeretek sportolni (a Nagyteveli SE igazolt labdarúgója vagyok, 
mellette biciklizek, fallabdázok), utazni, fotózni, főzni, moziba-színházba járni.  

A munkám során részem volt már jó és kevésbé jó dolgokban is. A jók 
közé sorolom azt, hogy ezekben a nehéz időkben is sikerült megtartanunk az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, nem kellett még működési hiteleket 
felvennünk, voltak eredményes pályázataink. A kevésbé jók között meg kell 
említeni az iskola átszervezést, a létszámleépítéseket. De mindent egybevetve jól 
érzem magam itt. Megpróbálom mindennek a pozitív oldalát nézni és nem feladni 
semmit. Nem Adásztevelen élek, de itt dolgozom, ezért szeretném, ha a településen 
még nagyobb összefogás valósulna meg. Közösen az önkormányzat és a lakosság 
egy nagyon szép falut varázsolhatna Adásztevelből. De ez csak akkor valósulhat 
meg, ha mindenki akarja, és mindenki tesz is érte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRTÜNK DOLGOZNAK… 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
Felhívom figyelmüket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózatot 
megközelítő fák gallyazása a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia 
törvény), valamint a 122/2004 (X.15.) GKM rendelet (a villamosmű biztonsági 
övezetéről szóló rendelet) szerint a tulajdonos kötelessége. Amennyiben a 
gallyazást nem végzi el, úgy az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a 
hálózat védelme érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az 
általa megbízott szakemberekkel 2011 július hónapban elvégezteti! A munka 
elvégzése a fenti időintervallumban ingyenes. 
Kérem, hogy a munkavégzést fentiek miatt ne akadályozzák! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nincsenek véletlenek… 
 

Szeretném bemutatni az olvasóknak Dr. Szőllősy Szabolcs közgazdász-egyetemi tanárt, 
akivel éppen egy éve, a Pápai Református Kollégiumban, az édesapja emlékére létrehozott 
Dr . Szőllősy Sándor Alapítvány koordinátori teendői révén ismerkedtem meg. Akkor kevés 
időnk adódott a beszélgetésre, hiszen a hivatalos dokumentumokkal voltunk elfoglalva, és 
akkor még egyikünk sem tudta, hogy találkozásunk egy egészen más ok miatt válik 
izgalmassá. Az Adásztevel című monográfia megjelenésekor azzal a kéréssel keresett meg, 
hogy segítsek néki a Böröczky családfa összeállításában. Telefon – és e-mail váltások sora 
után hamar kiderült, hogy édesapja, a Pápa város megmentőjeként emlegetett legendás 
polgármester 1956-ban az én édesapám kollégája, főnöke volt, azon a területen, ahol pedig a 
családunkkal élünk, nagyapjának, a pápai Böröczky vendéglő tulajdonosának a kúriája állt.  
Nincsenek véletlenek.  Szőllősy urat, vagy, ahogy már nagyon sokan közelebbről is ismerik, 
Szabolcsot gyakran látjuk Tevelen. Ausztrália, Budapest és a világ más nagyvárosai között 
ingázva vissza-visszatér, hogy fölkutassa a múltat és az élő Böröczkyeket.  
-Szabolcs, mi ösztönzött arra, hogy családfakutatásba kezdj? 
Úgy gondolom, minden embernek érdemes az elődei életét megismernie, még akkor 
is, ha ez csak három-négy generációra terjed ki.  Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy 
megismerjük önmagunkat, gyökereinket, elődeink életét és hogy ők mit hagytak ránk 
tulajdonságokban, adottságokban, értékekben, példamutatásban, hogyan alakult az 
életútjuk, mik voltak jó és kevésbé jó döntéseik, stb.  A családfakutatás mindig divat 
volt, de az előző századokban többnyire olyan családok körében, amelyek hírneves 
elődökkel, főúri vérvonallal tudtak dicsekedni.  Ma már ez nem így van, sokkal 
nagyobb számú embert érdekel családjának eredete, dédapáinak életútja, a rokonok 
felderítése, síkereik értékelése, a nagy-családok rendszeres találkozása.  Ez 
manapság technikailag is könnyebb, rendelkezésre áll az internet, különböző 
kutatási minták, levéltári anyagok, egyházi iratok rendszerezettsége, könnyebb 
kutathatósága. Én anyai ágon vagyok Böröczky leszármazott, és érdekességet láttam 
abban, hogy a több mint ezer éves Böröczky családok történetét kutassam, amelyek 
gyökerei szinte kivétel nélkül Adásztevelre és több száz éves közös múltra vezetnek 
vissza. Büszke vagyok nagyapámra, Böröczky Gézéra, aki szorgalmas, előre látó 
vállalkozó szellemű üzletember volt, és megérdemli, hogy Pápa belvárosában azt a 
teret , ahol a vendéglője állt, róla nevezték el,  Böröczky domb lett a hivatalos neve .  
Az Adásztevelen és Pápán élő Böröczkyek különböző ágakon ugyan, de mind rokonai 
egymásnak, sőt a Budapesten élő Böröczkyek is mind Pápa környékiek  eredetileg. 

 

                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Adásztevelen és Pápán élő Böröczkyek különböző ágakon ugyan, de mind 
rokonai egymásnak, sőt a Budapesten élő Böröczkyek is mind Pápa környéki 
származásúak. Az i betűs vagy y-os írásmódnak nincs jelentősége, a Böröczkyek 
kezdettől fogva mind nemesi származásúak, köszönhetően Árpád vezérünknek, aki 
letelepítette őket ezen a környéken. Maga a Böröczky név valószínüleg a Vereckei 
szóból származik, utalva a Vereckei hágóra, ahol őseink, a honfoglaló magyarok 
bevonultak a Kárpát-medencébe.   
-Mi köt tulajdonképpen Adásztevelhez? 
A nagyapám itt született és, noha én már Pápán születtem, sőt a szüleim is, a 
gyermekkorom számos emléke fűződik Tevelhez. A nagyapám házában ismerkedtem 
meg a mezőgazdasági gépekkel, és amikor kivittek a földekre szekérrel néha csézával, 
érdeklődéssel néztem a földművelő emberek munkáját. Természetesen az állattartás is 
érdekelt, nagyapának még vendéglős korában is voltak lovai Tevelen. Szerettem játszani 
a kisebb háziállatokkal, birkákkal, kecskékkel. Ma is élvezettel gondolok vissza 
gyerekkorom élményeire, amikor a falusi élettel ismerkedtem meg. Erre azóta sem lett 
volna módom, hiszen azóta is nagyvárosokban éltem, többet között az ötmilliós 
Syneyben, és a négymilliós Melborneben Ausztráliában.  Azokhoz képest Budapest is 
kisvárosnak látszik. Ma is sajnálom, hogy az Igalpusztai kis földbirtokát államosították, 
ott a nagyapám egy szabadidő parkot akart létesíteni. A Teveli hegyen volt egy kis 
gyümölcsösünk, onnan vittem haza Pápára gyümölcsöt a szezonban biciklivel. 
Kirándulóhelynek is jó volt az a kis gyümölcsös, a szüleimmel is gyakran jártunk oda 
piknikezni.  
-Mit kell tudnunk a Böröczky honlapról? 
Március óta létezik a honlap, internetes címe: www.boroczkycsaladok.hu. Sok érdekes 
információt sikerült összegyűjteni a Böröczky családok eredetéről, történetéről, 
különböző ágairól.  Az adászteveli barátok közül nagy segítségemre voltál Te is, Tünde, 
ezen kívül Bódainé Böröczky Anikó és Némethné Böröczky Edit. Az informatikai 
szaktudást a Budapesten élő Böröczky Laci biztosította. Számos teveli rokon jelentkezett 
már, hogy szeretne szerepeli a honlapon, olyanok is, akik nem a Böröczky nevet viselk.  
Ez természetes, hiszen lány-ágon a férjezett név megy tovább.  Természetesen minden 
Böröczky(Böröczki) rokonnak joga van  ott venni a honlapon, függetlenül attól, hogy 
milyen nevet visel. A honlapon megemlékeztünk hősi halottainkról és jeles elődeinkről 
is. A kortárs Böröczkyeknél pedig foglalkozás szerint csoportosítottuk a résztvevőket, 
fényképpel, életút ismertetéssel együtt. Eddig mintegy 130 rokon jelezte, hogy szeretne 
szerepelni a lapon, és összességében már kb. 450 Böröczky leszármazottról tudunk név 
szerint, országszerte, világszerte. Szeptemberben átalakítjuk a szerkezetét.  Az új 
verzión látni lehet majd a családfaszerű összetartozást, ki,kinek rokona, milyen ágon, 
kik a legrégibb ismert ősei. Ha most ezen a családfa-térképen kattint egy névre, akkor 
beugrik egy fénykép a rövid életpálya leírással együtt. Garantálom, nagyon szép lesz. 
Remélem, ha kész lesz, a teveli rokonok körében is lesz sikere.. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nincsenek véletlenek… 

-Milyen terveid vannak a Böröczkyekkel? 

Az eddig megismert több száz Böröczky hovatartozását öt-hat fő ágra sikerült 
leszűkítenem. Van olyan ág, amelyhez tartozóan száztíz rokont sikerült beazonosítani.  
Voltak esetek, amikor évtizedekkel ezelőtt elszakadt rokonokat sikerült egymásnak 
„újra bemutatnom”, nagy könnycseppek közepette.  Mindketten azt hitték, hogy a 
másik már régen meghalt.  Volt olyan is, hogy egy Böröczky rokonnak Brazíliában 
találtam meg az unokatestvérét, az adászteveli Böröczky Lászlót és annak 
leszármazottjait. A leszármazottak csak portugálul tudnak, ezért a levelüket egy 
portugálul tudó barátommal kellett lefordíttatni. Azóta a brazíliai rokonok (Larissa és 
Nairna Boroczky) elkezdtek magyarul tanulni, a Sao-Paolo-i magyar konzulátus 
könyvadománya segítségével. Tovább folytatom a „jeles elődeink” lista gyarapítását. 
Hamarosan fent lesz a honlapon Franz Böröczky, aki a 70-80-as években, 
Ausztriában, Burgenland tartományban volt parlamenti képviselő, és még jól beszélt 
magyarul. Fiának, ifj. Franz Böröczkynek Kittsee városban van jól menő Böröczky 
vendéglője. 
-A világot megjárt, sokat tapasztalt közgazdászként hogyan látod a 
szülőfölded, őseid szülőföldjének jövőjét? 
Hat éve élek újra Magyarországon, és jól érzem magam. Most a kormánynak 
még számos nehézséggel kell megküzdenie, örökölt problémák miatt, de a jövő 
jónak, sőt szépnek néz ki. Jó dolognak tartom az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkat. Fokozatosan megvalósul a falvak városiasodása, harminc 
év múlva civilizáltabb módon lehet majd élni egy párszáz fős faluban is, nem 
lesz gond a csatornázás vagy a sáro, gödrös út. Jó kereskedelmi politikával 
kitűnő piaci lehetőségeket kell majd biztosítani a magyar mezőgazdasági 
termékeknek nyugati piacokon. A szabad utazási lehetősségekkel a lakosság 
is, főleg a fiatalok, világlátottabbak, tapasztaltabbak lesznek, tágabb 
látóterüket hasznosítani tudják mindennapi munkájukban. Ezzel az egész 
nemzet gazdagodni fog. A hazafias érzést kell erősíteni a fiatalokban, a 
hazáért való tenni akarást, a jobbítás szándékát.  És persze az is fontos 
mindannyiunk számára, hogy ne csak a jelenre, saját életünkre gondoljunk, 
hanem a jövő generációkra is, építsünk és ápoljunk egy ép, élhető környezetet, 
és hagyjunk örökül nekik egy paradicsomian virágzó Kárpát-medencét. 

 

                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISKOLA 
 Sikeres pályázaton vett részt intézményünk az Informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére kiírt TIOP-1.1.1-07/1 pályázaton, amelyet az-ugodi ÁMK oktatási 
intézményeivel együtt nyertünk el. Ennek segítségével fejleszteni tudtuk 
iskolánk informatikai rendszerét. Május 31-én vásárolni tudtunk 2 db 
Digitális táblát, 2 db Projektort, 2 db Notebookot, 1 db Wifi eszközt és 1 db 
Szavazó szettet összesen 1.957.500 Ft értékben. 
A mi kicsi falunk iskolájában tehát 2 interaktív tábla van. Nagyon szeretik a 
gyerekek és a pedagógusok is, mert kiváló motivációs lehetőség. Igaz, a 
pedagógusok számára sokkal több időt vesz igénybe a felkészülés, hiszen a 
digitális tábla működtetése nem egyszerű dolog. 
Nagyon jó eszköznek találom, szinte végtelen lehetőséget ad a jó szemléltetésre. 
Természetesen a pedagógusoknak alaposan fel kell előzetesen készülni. Az 
interaktív tábla a tanulót bevonja az oktatási folyamatba, passzív befogadóból 
aktív szereplővé lesz. Azokban az osztályokban, ahol az interaktív táblát 
használunk, javult gyerekek tanuláshoz való hozzáállása. 
A bemutató dolgok sokkal látványosabbak, mint ha azt mondom, hogy gyerekek 
nyissátok ki a harminchatodik oldalon a könyvet, a fölső sarokban láttok egy 
ábrát, na, arról beszélünk most. Ez egy interaktív táblánál nem így történik, még 
ha a könyv ábráját dolgozom föl, akkor is sokkal látványosabb. A gyerekekkel 
sorba tudjuk rendezni az építő elemeket, bele tudjuk írni az ábra részeit, ha 
valaminek a felépítését tanuljuk, képi, hangi megjelenése van egy időben, ami 
nagyon látványos. A mai gyermek gondolkodásához sokkal közelebb áll, a 
figyelme erre irányul. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy bevontuk a gyereket 
az oktatásba. Csinálnia kell valamit ahhoz, hogy eredmény legyen azon a táblán, 
és ott, az órán. Ha a kép, hang, és a tanulói cselekvés együttesen van jelen az 
oktatási folyamatban, akkor nagyobb az esély a későbbi eredményes felidézésre 
is. A jó tanuló, az mindig jó tanuló, és amit a kezébe adok, azt megtanulja belső, 
otthoni késztetés, vagy elvárás miatt. A szerényebb képességűeknek azonban 
másféle motivációval kell segíteni. 
Ezért elengedhetetlen, hogy a modern világ modern eszközei ott legyenek az 
iskolában is. Igazi lehetőséget ad ez ahhoz, hogy bevonjuk a gyerekeket 
abba a munkába, ami éppen értük van.  

Horváth Kornélia 
                                                                           Tagintézmény-vezető 

 
Szeretettel várunk nyári kreatív tábor unkba, a Református Gyülekezeti Házba, 
melynek időpontja 2011. július 4-9., hétfőtől szombatig. Költsége: 500 
Ft/fő/nap, egész hétre 3.000.- Ft. 
                                            Eszlinger Andrásné, Piroska néni 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labdarúgás 
A 2010/2011 évi Megyei III/A. bajnokság végeredménye: 
Felnőtt Tartalék 
1. Pápateszér 55 p 1. Malomsok 60p 
2. Mihályháza 47 p 2. Mihályháza 60 p 
3. Kéttornyúlak 44 p 3. Pápateszér 43 p 
… … 
11. Adásztevel 15 p 9. Adásztevel 24p 
 

Ez a szezon nem sok jót, szépet hozott számunkra, de én bízunk benne, 
hogy leszünk mi még a tabella első felében. Köszönjük a munkát 
mindenkinek.   

 
1. Az egészségügyi törvény értelmében július 1-je Semmelweis-nap, amely az 
egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.  
Tájékoztatom a lakosságot, hogy július 1-jén a háziorvosi rendelés elmarad, ezen a 
napon 24 órás ügyelet működik a Pápa, Anna tér 11. szám alatti orvosi ügyeleten. 
Tel.: 89/324-614 
2. A köztisztviselői törvény értelmében július 1-je a köztisztviselők napja is, amely 
az önkormányzati hivatalban dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy július 1-jén a körjegyzőségben az ügyfélfogadás 
szünetel.   
 
 

 

SPORT HÍREK 
 

2011. augusztus 06.: Falunap 
Adásztevel sportpálya 

   Tervezett programok: 
 délelőtt: sportversenyek, főzőverseny 
délután: kulturális csoportok fellépése 

     este: bál 
 
A részletes programot mindenki postaládájába eljuttatjuk. Kérjük a 
lakosságot, hogy ha a falunapi programokkal kapcsolatban vannak 
javaslataik, ötleteik, azt osszák meg velünk, és ha meg tudjuk valósítani 
azokat, akkor színesebbé, színvonalasabbá tudjuk tenni a 
rendezvényünket. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPLOMRENOVÁLÁS 
 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki templomunk 
karbantartásának, állagmegóvásának ügyét magáévá tette, hogy segítő és 
áldozatkész hozzáállásával ezt a feladatunkat megoldás felé segítette, 
illetve segíti. 
Gyülekezetünk településünkön lakó tagjai, valamint az Adásztevelről 
elszármazottak közül többen, együttesen eddig 1.1 millió (egymillió-
egyszázezer) Ft-ot adományoztak. Az elnyert pályázati támogatással – egyházi 
részről -, valamint a már rendelkezésre álló biztosítási kártérítéssel és 
takarékban lévő készpénzvagyonnal együtt összesen jelenleg mintegy 4 millió Ft 
áll rendelkezésre.  
A műemlékek felújítását támogatható pályázati lehetőségeket a Kormány jelenleg  
sajnos felfüggesztette. Ebben az ügyben várhatóan leghamarább 2011 késő 
őszén, vagy a tél elején nyilatkozik az illetékes országos vezetés.  
A Presbitériumunk felelősségteljes döntéshozatalaival és vállalásaival fogja 
meghozni azokat a határozataikat, melyeket az illetékes egyházi hatóságokkal a 
különböző szinteken, - minden keletkezett dokumentumot -,  jóvá kell hagyatni.  
Mivel műemlék épületről van szó, világi részről is, mindenek előtt a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása kell minden megmozdulásunkhoz. 
Mérnöki szintű előzetes-, valamint kivitelezési tervekre, bizonyos munkákhoz 
régészeti és restaurátori kutatásokra van szükség.  A faanyag cseréjénél, ill. 
javításánál szakértői dokumentációt kérnek, amely elkészítésének költsége 
mintegy 350-400 ezer Ft. A régészeti és restaurátori vizsgálatok,  a tervek, 
pályázati iratok  költségei felől még tájékozódnunk kell. A szükséges engedélyek 
beszerzése csak ezek birtokában lehetséges. A pályázatok kiírásakor lehet 
megtudni, hogy a benyújtáshoz pontosan milyen dokumentációra van szükség, a 
kiírás pedig rendszerint rövid határidőket tartalmaz.  
Jelenlegi feladatunk, hogy további pénzforrásokat kutassunk fel és újabb 
pénzeszközökre tegyünk szert. Ezek birtokában el kell döntenünk, hogy 
templomunk állagmegóvásának milyen lépéseit tudjuk és szükséges megtenni. 
Figyelnünk kell más gyülekezetek ilyen irányú fáradozásait és tapasztalataikból 
gazdagodnunk lehet. Célszerű tehát várni a renoválással.  
A már rendelkezésre álló pénzösszeg banki befektetés alapján kamatozik. 
Türelmüket és segítségüket kérjük további gondolatok és információk, ötletek 
formájában.  
Köszönetünket fejezzük ki minden eddigi támogatásukért.  
Adásztevel, 2011. június 08.                                                  
                                                                 Tisztelettel:Eszlinger András,  
                                                                          református lelkész   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Visszatekintés  
 

 

 
Június 18-án két különleges 
esemény is zajlott a falunkban. 
Délelőtt 10 órára érkeztek a 
Merétey család leszármazottai 
namcsak az ország különböző 
pontjairól, hanem Európa 
különböző országaiból, hogy 
felkeressék a család szülőföldjét a 
legidősebb élő családtag, Dr 
Merétey Klára asszony 
kívánságára, aki éppen ezen a 
napon ünnepelte 
85.születésnapját.. A több mint 30 
fős küldöttséget az itt élő 
rokonokon kívül Eszlinger András 
nagytiszteletű úr és Fodor Béla 
polgármester is köszöntötte.. 
 
 
A kora délutáni órákban a 
Böröczki családok egyik ága 
tartott családi találkozót. A nemes 
szándék szép hagyomány 
teremthet, erősítve a családi és 
közösségi összetartozást, ami 
bizonyára településünk lakóinak 
identitását is erősíti. 


