
 

 
 

 

Képvisel ők bemutatkozása 

 
 
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt július 15. napig lehetett 
kérni a választási iroda vezetőjétől. A kisebbségi névjegyzékbe 41 fő kérte 
felvételét, melyből 6 fő indult a választásokon képviselő jelöltként. A 
választás a települési képviselők és polgármester választásától elkülönülten, 
külön helyiségben, szavazatszámláló bizottság közreműködésével zajlott le. 
A választási névjegyzéken szereplő 41 főből 29 fő jelent meg a szavazáson 
és adta le voksait. Ez a megjelenési arány 70,07%-os részvételt jelent. Az 
érvényes szavazólapok száma: 29 db volt, érvénytelen szavazat nem volt. A 
szavazatok eredményeképpen a megválasztott képviselők a következők: 
 
Barcza Attila 
Böröczki Eszter 
Németh József 
Major Zsolt  
 
A kisebbségi önkormányzat alakuló ülését 2010. október 14-én (csütörtök) 
18.00 órakor tartotta a Művelődési házban. Az Adászteveli Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke Németh József, az elnökhelyettes 
Major Zsolt  lett. 

Kisebbségi önkormányzat  
 

Mayer Gyulának hívnak, 46 éves szerviz technikus vagyok, a Leitz 
Hungáriánál dolgozom. 24 éve élek itt feleségemmel, aki tősgyökeres 
adászteveli. Két felnőtt egyetemista gyermekünk van. A Rákóczi 
utcában lakunk. 
Először indultam a helyi önkormányzati képviselő választásokon 
elsősorban  ismerőseim, barátaim ösztönzésére. Köszönöm mindazok 
biztatását, akik rám szavaztak, igyekszem a faluközösség érdekeit 
képviselve kiérdemelni minden adászteveli bizalmát. 

 Amit választási programomban ígértem, annak első lépései már 
körvonalazódnak: rendszeres és mindenkihez eljutó falu újság 
szerkesztését, az állást keresők segítését nyelvtanfolyam szervezésével 
és az álláshirdetések heti közzétételével, a kártékony nyestek 
kiszorítását a faluból, az elszármazottak napjának megszervezését, a 
helyi vállalkozói kör támogatását, kisközösségeink megerősítését, 
utcáink parkosítását. De természetesen minden olyan értelmes és 
hasznos feladatban segíteni szeretném a polgármestert és a 
képviselőtársaimat, ami az egész település boldogulását szolgálja. 
 
Somogyi Lászlóné (született: Böröczki Matild) vagyok, - 1959. 09. 25. 
napján születtem Pápán, - Adásztevel, Kossuth u. 44. sz. alatt élek 
családommal. Két gyermekem van, a nagy lányom már önálló életet él 
Pápán férjével, míg fiam még velünk egy háztartásban él. 
A Texital Kft-nél dolgozom – több műszakos munkarendben, - ahol 
2008-ban a munkatársaim az üzemi tanács elnökének megválasztottak. 
Férjem a Haas & Sohn Kft-nél dolgozik. 

Most először indultam az önkormányzati választáson, és ezúton 
köszönöm a választópolgárok bizalmát, hogy szavazatukkal 
elősegítették, hogy bekerüljek a képviselő-testületbe. A bizalmukkal 
nem kívánok visszaélni, a lehető legjobb tudásom szerint kívánok a 
falunk érdekében eljárni. 
A választási gyűlésen előadott programomban szerepelt a református 
temetővel szembeni közterületen egy mindenki számára elérhető 
parkoló kialakítása, amelynek kivitelezése már folyamatban is van. 
Minden építő jellegű kritikát és tanácsot szívesen várok a lakosságtól, - 
és kívánom azt, hogy közösen együttműködve a kitűzött célokat meg 
tudjuk valósítani. 
 


