
 

 
 
 
 
 

Tisztelt Olvasók! 
 
Adásztevel polgármestereként köszöntöm Önöket! Ezúton engedjék meg, hogy 
megköszönjem rám leadott szavazataikat és a bizalmat, amivel megtiszteltek. 
A XXI. század embere viharos korszakot él meg. A legnagyobb és leggyorsabb 
infrastrukturális fejlődés a kommunikációban következett/következik be. A 
világhálóra szinte perceken belül felkerülnek a friss hírek, adatok. Nagyon 
gyorsan és egyszerűen lehet információkhoz jutni. Ezek a lehetőségek itt vannak a 
falunkban is. Azonban azt gondolom, hogy anyagilag és szellemileg még nem 
vagyunk felkészülve ezen lehetőségek maradéktalan kiaknázására. 
Ez az újság, az „Adászteveli hírmondó” arra hivatott, hogy a híreket, a 
községünkben történteket, a lakosságot érintő programokat az Önök postaládájába 
eljuttassa. 
Köszönöm a szerkesztésben, a kiadvány készítésében részt vevők munkáját. 
Ezúton hívom fel Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy ha bármilyen ötlete, kritikája, 
észrevétele van az újsággal kapcsolatban, esetleg megosztana másokkal érdekes 
történeteket, akkor a következő e-mail címre juttassa ezt el: 
mayergy.hirmondo@gmail.com 
Bízom benne, hogy a negyedévente megjelenő kiadvány sok hasznos 
információhoz juttatja Önöket, amit az életük során hasznosítani tudnak. Ehhez 
kívánok Önöknek jó erőt, egészséget!   
 

     Tisztelettel: Fodor Béla 
               Polgármester  
 
Tájékoztatás a 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselői 
és polgármesteri választásról: 
 
Polgármester választás eredménye:    Fodor Béla:   256 szavazat 
                                                  Patak Károly János  134 szavazat 
 
Az önkormányzati képviselő választás eredménye: 

 
Bódai Tibor  177 szavazat 

 Czere Géza  128 szavazat 
 Héricsné Kéri Mária 158 szavazat 
 Lőrincze Ferenc 124 szavazat 
 Mayer Gyula  175 szavazat 
 Németh József 179 szavazat 
 Patak Károly János 146 szavazat 
 Somogyi Lászlóné 187 szavazat 

 
Október-november-decemberi 

Programok 
2010. október 22. Ünnepi megemlékezés az 1956-os             

forradalom és szabadságharc 
 (péntek) 11.30 óra  54. évfordulójáról 

Általános Iskola tornaterme 
 
 
2010. november 13.  Idősek napi ünnepség 
(szombat) 15.00  óra               Művelődési ház 
 
 
2010  december 18.  Szeretet ünnepe 
(szombat) 17.00  óra              Művelődési ház 
 
 
2010. december 31.  Szilveszteri bál 
(péntek) 22.00 óra                   A bálra történő jelentkezés 
részleteiről decemberben plakátokon értesítjük az érdeklődőket 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot: 
 hogy a Művelődési Ház külső felújítása rövidesen befejeződik. A 
Művelődési Ház ünnepélyes átadásáról hangos híradó útján 
értesülhetnek.. 
 
A református temetőnél parkoló építését kezdtük el. Reményeink 
szerint Mindenszentek Ünnepére a temetőbe hallottaikhoz 
gépkocsival érkezők már tudják használni a parkolót. 
 
A víztoronyra (glóbuszra) elkezdték felszerelni a T-Mobil hálózat 
erősítőjét. A szolgáltató október végére ígérte az erősítőrendszer 
beüzemelését. 
 

 


