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Adászteveli hírmondó  

2012. április 23. (hétfő) a Föld napja 
 

Tegyünk Együtt útjaink tisztaságáért! 
 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja 
meg a hagyományos szemétgyűjtő akcióját 2012. április 23-án.  
A Föld napja alkalmából szervezett eseményre településünk is 
jelentkezett. 
Találkozás 2012. április 23-án (hétfőn) 10:30 órakor az 
Általános Iskola udvarán 
Minden segíteni szándékozó önkéntest hívunk és várunk! 

 

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 
 

3. évfolyam 2. szám 



Képviselő-testületi ülések 
 

 
A Képviselő-testület 2012. február 21-én és március 27-én a Művelődési ház 
kistermében nyilvános ülést tartott. Az üléseken megtárgyalásra került: 
 

- A körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 
- A körjegyzőség 2012. évi költségvetésének elfogadása 
- A Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 2012. évi 

költségvetésének elfogadása 
- Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 
- Az Önkormányzat 2012. évi Munkatervének jóváhagyása 
- Együttműködési megállapodás megkötése az Adászteveli Polgárőr 

Egyesülettel 
- A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és Adásztevel Község 

Önkormányzata közti üzemanyag támogatási megállapodás 
megkötéséről döntés 

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról döntés 

- Mozgókönyvtár 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása 
- Pályázat benyújtásáról döntés (térfigyelő kamerarendszer) 

 

 
 Videó térfigyelő rendszer felszerelése Adásztevel településen céllal  
pályázatot nyújtottunk be a Belügyminiszter 4/2012.(III.1.) rendeletében 
leírtak alapján. 
A kamerarendszer segítségével gyorsabban tudunk cselekedni a közbiztonság 
megőrzése érdekében, illetve a már megtörtént esetek után könnyebbé válna 
az elkövetők azonosítása. Ezen felül a térfigyelő rendszer visszatartó erőt is 
jelentene a bűnözők, rongálók, vandálok, sőt még a gyorshajtók számára is. 
 
A beruházás összköltsége: 1.982.725 Ft 
Pályázaton igényelt támogatás: 1.586.179 Ft 
Vállalt önerő (az összköltség 20%-a): 396.546 Ft 
 
A pályázat elbírálásáról szóló döntés várhatóan 2012. május 31-ig meg fog 
történni. 
  
 
 



Adászteveli Református Gyülekezet 
 

 Az Adászteveli Református Gyülekezetben ősszel tisztújítás zajlott. Ennek 
eredményeképpen Eszlinger András lelkipásztor munkáját január elseje óta 
presbiterként  Balassa László, Böröczky Károly, Péter  Gábor, Péter Kálmán, 
Péter Zoltán, Rosta Attila és Végh Attila  is segítik. A gyülekezet pénztárosa: 
Böröczky Károly.  A gondnoki tisztséget jelenleg Németh Lászlóné Böröczky 
Edit  tölti be. Az utóbbi évtizedekben Szalai Gyula, Pátkai Gyula, Balassa 
László, Takács Károly, Kéri Gábor, majd Szabó Károly végezte ezt a 
szolgálatot.   Az új gondnokot  kérdeztük: 
- Először tölti be Adásztevelen nő a gondnoki szerepet. Milyen kihívást jelent az 
Ön számára a gondnoki feladat? 
Teljesen új távlatok nyíltak meg előttem, jó érzés, hogy a sok férfi előd után rám 
gondoltak, de ez egyúttal nagy felelősséget is jelent.  
-Az őrségváltás rendszerint valami újszerűséget is hoz magával. Milyen tervei, 
elképzelései vannak az új presbitériumnak? 
A tisztújítás gyülekezetünkben körültekintően, törvényesen, és megítélésünk 
szerint nagyon jól sikerült. Nem kevés új tagunk vállalt szolgálatot, akik 
elkötelezetten és lelkesen hordozzák gyülekezetünk örömeit és gondjait. A 
Presbitérium mellett az Asszonykör működése új lendületet kapott.  
Tagjaival karöltve az imaházat szeretnénk legelőször rendbe hozni. Meszelés, 
festés, az udvaron a nyári tábor foglalkoztatójának felújítása lesz az első lépés. 
Az apróbb javításokat szeretnénk magunk elvégezni, ahogy eddig is tették 
elődeink. 
- Van-e valamilyen esemény, alkalom a közeljövőben, ahova szívesen hívnák a 
falu polgárait? 
Szeretnénk a gyermekeken keresztül elérni a szülőket, és a gyülekezeti közösségi 
életbe jobban bevonni őket, felekezeti hovatartozástól függetlenül is.  Később 
biztosan lesznek még újabb terveink, de jelenleg kis lépésekben ezeket 
szeretnénk megvalósítani. Valaki azt mondta: zene nélkül lehet élni, de nem 
érdemes. Ennek analógiájára én úgy fogalmazok: hit nélkül lehet élni, de nem 
érdemes. Erre szeretnénk ráébreszteni minél több embert – válaszolt az ősszel 
megválasztott gondnokasszony kérdéseinkre. Legfontosabb feladatunk az, hogy 
településünkön erősítsük az összefogás, az összetartozás érzését és ezt tettekben 
is kifejezzük. Egyformán érvényes ez a gyermekek, a középkorúak és az idősek 
felé. Lelki támaszt, kapaszkodót kell nyújtani az embereknek, mert ha nincsen 
reménységük, belső békességük, ha nincsen bennük szeretet és egymás iránti 
megbecsülés, akkor nem lesz erőnk helytállni a mindennapjainkban, kinek-kinek 
ott, ahol küldetését végzi. 
 



 A református templom felújításának terveiről Eszlinger 
András nagytiszteletű urat kérdeztük.  
 

- Milyen újabb információkat lehet tudni a felújításról?  
 
Röviden azt mondhatom, hogy kevés a pénzünk, de sok a munka 
és a tennivaló. Jelenleg különböző magas szintű szakértői 
vizsgálatok folynak, azoknak eredményére várunk. Nehezíti a 
helyzetet, hogy a templom országos védettségű műemlék, így a 
Műemléki Felügyelőség szigorú előírásainak megfelelően szabad 
csak a felújítást elvégezni.  
Az elkészült szakvélemények ismeretében lehet majd 
megállapítani, hogy a rendelkezésre álló pénzekből milyen jellegű 
állagmegóvást tudunk végezni és mit fogad el a Műemléki 
Felügyelőség. Az eddigi vizsgálatok megnyugtattak bennünket, a 
tetőszerkezet állapota jó, őseink minőségi munkát végeztek és a 
károsodás sem jelentős. Legfőbb feladat a további beázás 
megszüntetése.  
 

- Van-e valamilyen esemény, rendezvény a közeljövőben, 
ahova szívesen hívnák a falu polgárait felekezeti 
hovatartozásuktól függetlenül is?  

 
Igen, idén is tervezzük szokásos nyári gyermektáborunkat, 
amelyen bármilyen felekezetű jelentkezők részt vehetnek. Ősszel, 
novemberben, hangversenyt szervezünk a Keresztút Együttes 
közreműködésével, akik Budapestről, ill. az ország más részeiből 
érkeznek. Ők is azt a lelki bíztatást, bátorítást végzik zenében, 
énekekben és versekben, amely bíztatásra mindnyájunknak 
szükségünk van. Természetesen a reformátusokat érintő 
események, programok nagy számban lesznek idén is, különösen 
is tekintettel Egyházkerületünk 400 éves fennállásának 
jubileumára. Ezek a településünkön túlmutató, a dunántúli 
országrészt megmozgató rendezvények.  / Köszönjük-szerk./ 

Református egyházközség 



Sport 

Az Általános Iskola tornatermében került megrendezésre a 2012. évi „Farsang kupa” 
teremlabdarúgó torna. A tornára 16 csapat nevezett. 
A végeredmény: 
  1. Vadgesztenye 
  2. Fury FC 
  3. Hempergők 
  4. Kiliáni Ördögök 
 
A torna legjobb játékosa: Balogh Gyula (Vadgesztenye) 
A torna gólkirálya: Lampért Zoltán (Tevel-Mix, 10 gól) 
A torna már a tavaszi bajnokságra való felkészülés jegyében zajlott. 
 

Teke 
A 2012. évi Pápa város és környéke tekecsapat bajnokság tavaszi idénye megkezdődött. 
Csaptunk 3 győzelemmel, 1 vereséggel a 2. helyen áll a „C” csoport küzdelmeiben. 

 

Labdarúgás 
2011/2012. Megye III. osztály Tavaszi idény 

 
Forduló  Időpont  Mérkőzés       Eredmény 
              Felnőtt      Tartalék 
14. 2012.03.18. Nagyacsád-Adásztevel 5-1  1-3 
15. 2012.03.25. Adásztevel-Gic  2-2  0-1 
16. 2012.04.01. Malomsok-Adásztevel 0-1  0-7 
17. 2012.04.08. Marcaltő-Adásztevel  5-3  0-0 
18. 2012.04.15. Adásztevel-Vanyola  4-5     2-2  
19. 2012.04.22. Takácsi-Adásztevel  16:00    14:00  
20. 2012.04.29. Adásztevel-Mihályháza 16:00    14:00  
21. 2012.05.06. Mezőlak-Adásztevel  16:30    14:30  
22. 2012.05.13. Adásztevel-Lovászpatona 16:30    14:30  
23. 2012.05.19. Pápateszér-Adásztevel 17:00              15:00  
24. 2012.05.27. Adásztevel-K.szentpéter 17:00               15:00  
25. 2012.06.03. Kéttornyúlak-Adásztevel 17:00              15:00  
26. 2012.06.10. Adásztevel-Nemesgörzsöny 17:00      15:00  
 
 



 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel köszöntjük azokat az adászteveli kedves 
fiatalokat, akik hamarosan átlépik a középiskola kapuit, 

érettségi vizsgát vagy szakmunkás vizsgát tesznek. 
  

Gratulálunk, és kívánunk   kitartást  és szorgalmat a 
vizsgákra való felkészüléshez, sok sikert a felsőoktatási 

tanulmányok vagy a munka megkezdéséhez! 
 
 

A Pápán ballagó diákok hozzátartozóival ezúton tudatjuk, hogy a Főtér felújítási 
munkálatai miatt Pápa Város Önkormányzata és JMK az idei ballagási útvonalat a 
Böröczky-dombtól lefelé, az Ady sétányon, majd a Fenyvesi villától felfelé, a 
Várkastély előtti szakaszon biztosítja. A hagyományos városi ballagás 2012. május 
5-én (szombat) 11 órakor kezdődik a szabadtéri színpadon. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bad Girls 
 

A Bad Girls modern tánccsoport 2009. június 17-én alakult Somogyiné 
Berki  Nikolett vezetésével.  A koreográfiát a vezető  a tánccsoporttal együtt 
állítja össze. 
 Bad Girls tánccsoport tagjai:  

1.  Bajusz Franciska 
2.  Bajusz Vanessza 
3.  Barcza Aletta 
4.  Barcza Cintia 
5.  Jáki Dorina 
6.  Vaáry Lilla. 

       A tánccsoporttal sokszor léptünk és lépünk fel a falunkban és a környező 
falvakban. 
   (Szüreti felvonulás, Jótékonysági est, Öregek napja, Karácsony, Farsang, 
Falunap, Születésnapi bál, Húsvéti locsoló     bál,  stb.) 
     Minden évben megrendezésre kerülő programjaink: Halloween party, 
Mikulás bál, Farsangi bál, amin különböző programok várják a Bad Girls 
tánccsoport tagjait és azok ismerőseit. 
    Anyák napja: ahol az Édesanyáknak és   Nagymamáknak kedveskedünk 
műsorral és apró ajándékkal. 
    2012. február 11-én került megrendezésre a Jótékonysági Farsangi bál, 
aminek a bevétele a Bad Girls tánccsoportot támogatta. 

Somogyiné Berki Nikolett 

 

- Önkormányzatunk benyújtotta a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
Leader Egyesülethez falunapi pályázatát. A pályázott összeg: 
761.980 Ft. 
A falunap megrendezésének időpontja: 2012. augusztus 4. 
(szombat) 
 
- 2012. május 26. (péntek) Gyermeknap 
A gyermeknapi rendezvény az iskola udvarán kerül megrendezésre. 
 



 

 
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 

Visszatek intés  

  
Nemzetiségi Drámafesztivál 
 
2012. április 3-án (kedden) az ugodi német nemzetiségi általános iskola, 
német nyelvű drámafesztivált rendezett, amin az adászteveli iskolások is 
részt vettek. A rendezvényen a „A brémai muzsikusok”  című 
színdarabot adták elő. A mesének nyolc szereplője volt: Barcza Aletta, 
Bajusz Vanessza, Ölbei Zsanett, Balogh Flóra, Péter Lilla, Németh 
Erik, Anczenperger Dániel és Pauer Gergő.  
Gyermekeinket nagyon megdicsérték, ügyesen szerepeltek.  
Jutalomként „Jó” minősítésű oklevelet, két német nyelvű drámajátékos 
könyvet és egy barkóba társasjátékot kaptunk.  
         
       Bella Nikolett 
       felkészítő tanár 
 

 
A Zenestúdió jótékonysági műsoros estet tartott Húsvét vasárnapján, 
amelyen egyben alakulásunk 6. születésnapját is ünnepeltük. Ezúton 

szeretném megköszönni a szülők és vendégek támogatását, a 
Zenestúdió és a Modern Tánccsoport  tagjainak az egész éves 

munkáját, kitartását!  
                                                                     Bódainé Böröczki Anikó  

 


