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Sorszám: Jelölt neve Jelölő szervezet 

Hidasnémeti polgármester jelöltjei: 

1. Ráczkevy Sándor Imréné független 

2. Becse Csaba független 

3. Boros László független 

Hidasnémeti önkormányzat képviselőjelöltek 

1. Váradi Gábor független 

2. Illés Mónika független 

3. Ráczkevy Sándor Imréné független 

4. Gagyi Gyula független 

5. Beluscsák Istvánné független 

6. Szűcs Zoltán független 

7. Hosszú Lóránt független 

8. Thomka István független 

9. Ureczy Klára Tünde független 

10. Onodi Csaba Győzőné független 

11. Bortnyákné Urbán Hajnalka független 

12. Varga Tibor független 

13. Bóni Tamás független 

14. Glonci Jenőné független 

15. Kundrák Andrásné független 

16. Oláh Imre Zsolt független 

17. Kovács László független 

Hidasnémeti roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek 

1. Glonci Jenőné független 

2. Onodi Csaba Győzőné független 

3. Glonczi Kitti független 

4. Gagyi Gyula független 

5. Ónodi Kálmán Norbert független 

6. Glonczi Gábor független 

7. Fülöp Norbert Rajmund független 

 

A Hidasnémeti Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán bejelentett, illetve nyilvántartásba vett képviselő-jelöltek sorrendjét a törvényi 

előírásoknak megfelelően sorsolással határozta meg. A kedves olvasók a fent látható sorrenddel találkozhatnak majd a 

szavazólapon is. 

 

 

2019. október 13. (vasárnap) 06.00 – 19.00-ig 

Megyei és települési önkormányzati képviselők, valamint polgármester, továbbá 

megyei, települési és országos nemzetiségi önkormányzati választás 
 

 
 

Kijelölt szavazóhely: 3876 Hidasnémeti, Iskola út 1. 

Általános Iskola 
 

*** 
 

Hidasnémetiben 1 polgármester, 6 települési képviselő, és 3 fő roma nemzetiségi képviselő kerül megválasztásra. 

Mozgóurnát legkésőbb a szavazás napján 12 óráig lehet kérelmezni a helyi választási irodánál (Petőfi út 11.) illetve 

közvetlenül a szavazást lebonyolító bizottságnál 

*** 

Nemzetiségi szavazáson csak az vehet részt, aki korábban  felvételre került a  nemzetiségi névjegyzékbe. 

*** 

A szavazáshoz érvényes arcképes igazolvány (személyi, vagy útlevél esetleg jogosítvány), és (akinek van) lakcímkártya 

szükséges. 

igazoló) lakcímkártya szükséges 
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Hidasnémeti polgármester jelöltek 

 

Ráczkevy Sándor Imréné (Pálinkás Angéla) Polgármester és képviselő jelölt 

65 éves vagyok, és egy szerető bátyám van. Hidasnémetiben 1967 óta élek. Szüleim is ezen a vidéken 

születtek (Vilmány). Az Ált.Isk. elvégzése után, a Miskolci Kossuth Gimnáziumban érettségiztem (orosz 

tagozaton), 1973-ban. Ezután 3 évig az encsi járás területén (Tornyosnémeti, Gönc, Gibárt) dolgoztam 

képesítés nélküli nevelőként, tanítóként, diákotthonban is. Később elvégeztem munka mellett egy általános 

ápolói, asszisztensi (2 éves) tanfolyamot és a Miskolci Semmelweis, valamint a Szentpéteri Megyei 

Kórházban dolgoztam segéd nővérként. 1977-ben mentem férjhez, 3 gyermekkel és 10 unokával 

büszkélkedhetek. Születésemtől kezdve mozgáskorlátozottként élek. Soha nem zavart, hogy mit mondanak 

az emberek rólam. Fiatalon rokkantnyugdíjas lettem.  Gyermekeimet becsülettel kitaníttattam. 2017 óta 

özvegyként egyedül, kiegyensúlyozottan élek. Megtanultam megélni a mát. Érzékelem a természetet, az 

egységet magam körül, az energiákat, az életet. 2006 óta közösségfejlesztőként rengeteget tapasztalhattam. 

Idősek Klubjának tagjaként sok bölcsességre is szert tettem, gyűjtési szenvedélyemet kiélhettem.(régi korok, 

események stb.) Soha nem ültem egyhelyben. A pályázati kiírásokat, feltételeket igyekeztem mindig 

követni. 1996-ban feldolgoztam Hidasnémeti, valamint a református egyház történetét. Részese lehettem a 

„BURSA HUNGARICA” ösztöndíj elindításának. „Delikátos” gyűjtési akciót kezdeményeztem ingyenes 

játszótér eléréséhez. Vállalkozói ismeretekből tanúsítványt szereztem. Elvégeztem egy közösségi munkás és 

koordinátor képzést is.A pontot az „í”-re a 2015-16 év folyamán sikeresen végzett trénerképző tette fel, 

mely a „Korlátok lebontása” című érdekképviseleti program keretein belül valósulhatott meg a roma civil és 

politikai szerepvállalás elősegítése érdekében. Az oklevelet helyben az akkori amerikai nagykövet 

asszonytól 3-an vehettük át. Aktív állampolgárként vállalva továbbra is a demokratikus értékek 

továbbfejlesztését a közösség érdekében. A nagycsaládosok, fogyatékosok, egyedül élő emberek gondjai 

soha sem voltak közömbösek számomra. Véleményük mindig is fontosak voltak. Ezek után nem volt 

kétséges, hogy induljak a választáson és megmérettessem magam mind a 2 tisztségben. Tisztában vagyok 

elődeim eddigi munkájával, eredményeikkel, sikereikkel, emberi méltóságukkal. Nem kritizálni szeretnék 

csak a hiányosságokra szeretném felhívni a figyelmet. 
- Kábeltévé (gyakori hibái miatt szinte élvezhetetlen) 

- Takarék bezárásával (a pénzes automata sokszor nincs feltöltve) 

- Fogyatékos, csökkent munkaképességű emberekre nagyobb odafigyelés. Esélyegyenlőség biztosítása. 

(akadálymentesítés) 

- Játszótér zárt területen (sportpálya) nincs mindig nyitva 

- Drága vízdíj 

- Képviselők fogadó órájának hiánya. Falufórumok sűrűbbé tétele. 

- Pályázati pénzekről, alapítványi pénzekről rendszeres tájékoztatás hiánya. 

- Önkormányzaton belül: szociális bizottság hiánya 

Rendkívüli ülések hiánya, nem negyedévente. 

- Segélyek elbírásánál rugalmasabb ügyintézés. 

- Idősek utaztatása orvoshoz (autó, sofőr hiánya miatt.) 

- Közkutak lezárása (nyári melegben minden utcában legalább 1 biztosítása) 

- Tájház rendszeres üzemeltetése ( nem kulcsosan) 

- Szenvedélybetegek házának kihasználhatósága kistérségi szinten nem elég megfelelő. (Piac keresése a helyi 

munkavégzésre) 

- Társadalmi együttélés megerősítése a roma emberekkel és a szlovákiai magyarokkal, betelepültekkel 

közvetlenebb, szorosabb kapcsolat. 

Egy település életében nemcsak a pénzt kell látni, hanem a tudást, az eszközt is keresni kell! Emberileg, lelkileg is 

építkeznünk kell! 

A lényeg, hogy minél több kapcsolódási, találkozási pontot teremtsünk. 

Építsük együtt Hidasnémeti jövőjét! 

Kérem segítsenek hozzá, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy önökért is dolgozhassam az elkövetkezendő években. 

 

                                                                                   Köszönettel és Tisztelettel: Ráczkevy Sándorné  Pálinkás Angéla                                              
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Hidasnémeti polgármester jelöltek 

 

KEDVES HIDASNÉMETI LAKOS! 

Szeretettel köszöntöm! Becse Csaba vagyok, 53 éves, két diplomával rendelkezem, 25 éve 

dolgozom településünk polgármestereként. 

Születésemtől kezdve itt élek Hidasnémetiben, minden ideköt, ezért úgy érzem, hogy 

kötelességem legjobb tudásom szerint segíteni a község fejlődését. Az elmúlt évek alatt az 

életem részévé vált ez a munka. Szeretem, mert azért a településért tehetek, ahol élek. Látom 

az eredményét, és szerencsére sok pozitív visszajelzés érkezik nem csak a helyiektől, de más 

településen élőktől is. Ezért döntöttem úgy, hogy újra pályázok a polgármesteri tisztségre. 

Köszönöm a Választópolgároknak, hogy mellettem álltak, figyelemmel kísérték könnyűnek 

nem mondható, de igen szép és felelősségteljes munkámat! Köszönöm a támogatást, a község fejlődéséért való 

aggódást, a bíráló szavakat, jó tanácsokat, a sikerek üdvözlését! Köszönöm a mintegy 350 ajánlószelvényt, mellyel 

kifejezték bizalmukat! 

Munkámat szerencsére mindig megfelelő módon segítették a Képviselő Testület tagjai és az Önkormányzat dolgozói. 

 

Az eddig elért legfontosabb eredmények: 

 Az intézményhálózat színvonalas működtetése 

 Szennyvízberuházás megvalósítása 

 Napelem-park működése 

 Iskola, Óvoda, Községháza, Konyha, Szociális 

Intézmény felújítása 

 Új orvosi rendelő építése, Gyógyszertár üzemeltetése 

 Utak, járdák felújítása és karbantartása, parkolók 

kialakítása, külterületi utak felújítása 

 Polgárőrség működtetése, térfigyelő kamerák 

beszerzése 

 Volt Határőrség épületében szálláshelyek kialakítása, 

telephely üzemeltetése 

 Közterületek, parkok, temetők, karbantartása, 

parkosítás-virágosítás 

 Átfogó szociális ellátórendszer kialakítása, rászorultak 

támogatása 

 Térségi központi szerep a kultúra és a sport terén: 

Művelődési Ház kínálata, rendezvények egész évben,  

labdarúgó- és sakk szakosztály működtetése, a 

sportkomplexum folyamatos fejlesztése  

 Szobrok, emlékművek felújítása  

 Lakosság tájékoztatása (Hidasi Hírnök, szórólap, 

plakát, honlap) 

 Jó együttműködés a Testülettel, intézményekkel, 

vállalkozásokkal, civilekkel, egyházakkal 

Választási programom legfontosabb elemei: 

1./ A már elnyert támogatásból megvalósítandó 

 INTERREG (Hidasnémeti-Perény-Kenyhec-Abaújvár-

Telkibánya) és Gönc-Hidasnémeti kerékpárút  

 Zöldségfeldolgozó üzem létesítése  

 2 új, 4 felújított szociális bérlakás, Templomköz 

felújítása, központ és Művelődési Ház belső felújítása 

 Iskolai sportpálya felújítása, kondipark létesítése 

 Iskola, Sportöltöző, Szociális Intézmény energetikai 

felújítása 

 Szabadtéri színpad építése  

 Régi állomási Vendéglő felújítása 

 Piac II. ütemének megépítése, üzemeltetése 

 Sportpályán füves edzőpálya kialakítása 

2./ Tervezett fejlesztések 

 Az eddig elért eredmények megtartása 

 Munkahelyteremtő beruházások, közfoglalkoztatás  

 Vízi-turizmus ösztönzése a Hernádon  

 Művelődési Ház külső felújítása 

 Iskola és Szabadság út felújítása  

 Belvízvédelmi rendszer kialakítása 

 A Megyei Önkormányzatnak leadott nagy jelentőségű 

projektötletekből minél több megvalósítása 

 Rászorultak támogatása, közbiztonság növelése 

 Közösségfejlesztés, civil társadalom erősítése, 

lakosság véleményére alapozott településfejlesztés 

Tisztelt Választópolgár! 

Ha megtisztel bizalmával, folytatni szeretném a megkezdett utat. Jó alap mindehhez az elmúlt időben szerzett 

tapasztalat és kialakult kapcsolatrendszer. A polgármesteri hivatás mellett különböző területeken töltök be 

társadalmi tisztséget (Abaúj-hegyközi Kistérségi Társulás, Borsodvíz Zrt., Z.H.K. Kft., HVSC). 

Célkitűzéseim továbbra is ugyanazok, mint eddig: „azt szeretném, hogy a hidasnémetiek az OTTHONT itt, 

lakóhelyünkön találják meg saját maguk, gyermekeik és unokáik számára! Megválasztásom esetén minden 

energiámat, tudásomat beleadva ennek megvalósításáért fogok küzdeni.” 

 

Ha ez a rövid ismertető elnyerte tetszését, kérem, legyen a partnerem, szavazatával segítse elő 
polgármesterré választásomat! 

Becse Csaba   

                                                     polgármester jelölt 
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Hidasnémeti polgármester jelöltek 

 

 

 

 

Tisztelt Hidasnémeti lakosok! 

Kedves Választópolgárok! 

 

Kérem engedjék meg, hogy egy pár szóban bemutatkozzak Önöknek. Boros Lászlónak 

hívnak, 1983. március 7-én születtem Szikszón. Gyerekkorom óta Hidasnémetiben élek és 

már több mint 7 éve itt is dolgozok az Önkormányzat alkalmazásában. Középiskolai 

tanulmányaimat Sárospatakon végeztem a Református Gimnáziumban, egyetemre 

Budapestre jártam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelmet és angol nyelvet 

hallgattam. 

Az idei évben a lakosság egy részének biztatására úgy döntöttem, indulok a helyi önkormányzati választáson, mint 

polgármester jelölt, hogy az eddigi tapasztalatokból merítve többet tudjak tenni a község és a közösség 

fejlesztéséért. Ebben legfontosabb eszköznek tekintem a kétoldalú kommunikáció biztosítását. Elsődleges 

célkitűzésem egy olyan közösséget kialakítani, ahol a polgármester és a falu lakossága közvetlen kapcsolatban áll 

egymással, hogy az emberek kisebb, olykor nagyobb gondjaikkal megkereshessenek és közösen találjunk rájuk 

megoldást. Úgy gondolom, beszélgetéssel a problémák jó részt orvosolhatóvá válhatnak, csak időt kell szánnunk 

egymásra. Terveim között szerepel rendszeres lakossági fórum, érdekegyeztető beszélgetések tartása, a lakossági 

kezdeményezések meghallgatása és támogatása. 

A falu első emberének a tájékoztatás és formális tájékozódás mellett a közösségi programokon való részvétel is 

fontos feladata, hogy közvetlenül kapjon információt a lakosság mindennapjairól annak érdekében, hogy együtt 

alakíthassunk ki egy szebb és élhetőbb közösséget. 

A megfelelő tájékoztatás és törvényes gazdálkodás szem előtt tartásával biztosítani kívánom a vagyongazdálkodás 

átláthatóságát. 

Jelenlegi feladataim közé tartozik a hivatalban a pályázatok lebonyolítása, melyet megválasztásom után továbbra is 

közelről felügyelnék. Szeretnék kiaknázni minden lehetőséget, mellyel községünk fejlődhet, hogy a lakosság 

jobban érezze magát otthonában. 

Úgy gondolom, a meglévő kulturális és szabadidős programok mellett, az erőforrások jobb kihasználásával szükség 

lenne a közösségi élet felpezsdítésére, kulturális és szórakoztató programok szervezésére, hogy az emberek kicsit 

kiszabadulhassanak a mindennapi hajtásból. 

Remélem a következő években Önökkel együtt részese lehetek egy olyan közösség születésének, ahonnan nem 

mennek el a fiatalok, hanem továbbviszik, folytatják a megkezdett munkát.  

Végezetül szeretném megköszönni a támogató aláírásokat. Bízom abban, hogy október 13-án az Önök szavazata 

által, a következő 5 évben képviselhetem Hidasnémeti érdekeit. 

 

 Köszönettel:                              

      Boros László  

             polgármester jelölt         
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Önkormányzati és roma nemzetiségi képviselőjelöltek bemutatkozása 

 

Ureczky Klára Tünde 
 

1991-től élek itt. 26 évig vezettem a Műv.házat. Alapító és máig aktív tagja vagyok a 

néptánccsoportnak, a színjátszó- és közösségfejlesztő körnek. 1998 óta képviselőként, 2003 

óta pedig presbiterként is ténykedem. 2017 őszétől az iskolában tanítok. 

Elgondolkodtató, újabb tettekre sarkalló időket élünk… Ami korábban emberöltőkön 

keresztül változott, az most felgyorsultan, napról-napra történik meg. Élhető, emberközpontú, 

működő közösségekkel bíró településen szeretnék élni… 

 

 

 

 
Illés Mónika (Zsihovszki Mónika) 

 

A nevem Illés Mónika, 38 éves vagyok, férjemmel és kislányommal élek Hidasnémetiben. 16 évig 

dolgoztam a Hidasnémeti Polgármesteri Hivatalban. Munkám során szinte az önkormányzati igazgatás 

valamennyi területét megismertem. A szívemhez legközelebb a szociális ügyintézői munka állt, mivel 

napi kapcsolatban voltam a lakossággal, akik bizalommal fordultak hozzám. Jelenleg 

óvodapedagógusként dolgozom, de úgy gondolom az önkormányzatnál szerzett tapasztalataimat sikeresen 

hasznosíthatnám képviselőként, hiszen ismerem mindkét oldalt. Tudom, mitől működhet sikeresen egy 

önkormányzat, ugyanakkor tisztában vagyok a lakosságot érintő problémákkal is. Ismerem az itt élő 

embereket, akik nemcsak egy-egy ismerős arcot jelentenek számomra, hanem személyes történeteket. 

Fontos számomra az egyenes és lényegretörő kommunikáció, a tisztesség és a becsületesség. Ezeket az 

értékeket érvényesítve szeretnék a hidasnémeti lakosok képviselője lenni. Kérem, tiszteljenek meg 

szavazatukkal.   

 
 

Bóni Tamás 
   

Bóni Tamás a nevem. Immáron 30 éve élek a településen feleségemmel. Két gyermekünk van 

Balázs és Tamás. Mindig vonzott a közösségért tenni akarás, a község fejlesztésében való 

részvétel. 

Öt évvel ezelőtt az itt élő emberek bizalmat szavaztak nekem, hogy részt vegyek a település 

fejlesztésében, élhetőbbé tételében, hírnevének öregbítésében! Ezek a szempontok voltak a 

legfontosabbak a képviselőtestületi munkám során. Igyekeztem felelősségteljes döntéseimmel 

segíteni az aktuális testületet és a polgármester munkáját! Úgy gondolom, hogy az elvégzett, 

vagy el nem végzett munkámat csak az itt élő emberek véleményezhetik teljességgel! 

Ebből kifolyólag kérek mindenkit, hogy október 13-án jöjjenek el szavazni, és döntsenek 

felelősségteljesen arról, hogy a megkezdett falu fejlesztését milyen irányban folytassák az arra felhatalmazott 

emberek. 

Kérek mindenkit, hogy a szavazásánál ne az esetleges egyéni sérelmeket vegyék figyelembe, hanem a település 

fejlődését tekintsék elsődlegesnek.  

Amennyiben úgy gondolják, hogy folytassam a munkámat, akkor köszönettel elfogadom a felkérést. 

Ha úgy döntenek, hogy nem tudtam megfelelni ennek a feladatnak, akkor pedig tisztelettel megköszönöm az elmúlt 

öt év együttműködését és a bizalmat! 
 
 

Kundrák Andrásné 
 

Kundrák Andrásné vagyok. Több mint 40 éve költöztem Hidasnémetibe, 40 év MÁV szolgálati év után 

vonultam nyugdíjba. Ez idő alatt sok mindenkit megismertem, beilleszkedtem a falu közösségébe és azóta is 

aktívan részt veszek a falu életében. Nyugdíjasként elég sok emberrel találkozom, s egy képviselőnek, azt 

gondolom, hogy az a feladata hogy meghallja az emberek problémáit, javaslatait, ötleteit, azokat megfelelő módon 

képviselje, továbbítsa az Önkormányzat felé. A megvalósításhoz kérem az Önök segítségét, Tisztelettel: Kundrák 

Andrásné. 
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Bortnyákné Urbán Hajnalka 
 

Bortnyákné Urbán Hajnalka vagyok. 24 éve párommal ideálisnak találtuk Hidasnémetit otthonteremtés és 

családalapítás szempontjából. Ma is úgy gondolom, jól döntöttünk. Hittudományból, pedagógiából és 

közösségfejlesztésből rendelkezem diplomával. Két gyermekünk van. Korábban pedagógusként és a 

gyermekvédelemben dolgoztam. Jelenleg nevelőszülői tanácsadó vagyok. Hiszek a közösség erejében, abban, hogy 

összefogással együttműködéssel nagy dolgokra vagyunk képesek. Az emberi kapcsolatok meghatározzák a 

település életet. Ha a kapcsolatrendszer kölcsönösségre, partnerségre épül akkor jól működik és ennek az alapja a 

megfelelő kommunikáció. Úgy érzem, és ebben másoktól is megerősítést kaptam, hogy személyiségemmel, 

tudásommal, tapasztalatommal, képviselő testületi tagként segíteni tudnám az itt lakók életét. Felkívánom vállalni 

az M30-as autópálya kivitelezése során nem tervezett zajvédő fal ügyét. Célom a képviselő testület és a lakosság 

közötti nyitott, kölcsönös együttműködés, közösségi értékek kiaknázása, megbecsülése, lakosság érdekeinek 

képviselete. 

 
 

Thomka István 
 

Nevem Thomka István, 58 éves vagyok, nős,három gyermek édesapja, mezőgazdasági vállalkozó. Születésem óta 

Hidasnémetiben lakom mint ahogy felmenőim is. Nem ígérek semmit hanem mint az elmúlt két ciklusban teszem a 

dolgom. A képviselői tiszteletdíjamat az elmúlt időszakban a falu szépítésére, értékeinek emelésre fordítottam. A 

teljességi igénye nélkül:kopjafát emeltettem a katolikus temető sarkában az itt eltemetett magyar honvédek 

emlékére , a református templom mellé a „Hitünk” című szobrot csináltattam. Támogattam a kisebbségi 

önkormányzat gyermek programját, az általános iskoláját, vagy legutóbb a katolikus templom festését. Ha kellet 

lobbiztam az óvodáért, a táncos lányok cipőjéért vagy éppen buszért a református gyülekezet részére. Tettem a 

dolgom a ,március 15.-i megemlékezéskor vagy az elszármazottak találkozóján vagy a település bemutatásán 

történelmi értékeinek megismertetésén legyen az buzitai magyar iskola, vagy testvér a települések delegácóján 

vagy az ELTE joghallgatói vagy egyszerűen a faluba látogató ismeretlen társaság. 

Mondtam a magamét, ha a község érdeke úgy kívánta, akkor is ha a testületben kisebbség maradtam a 

véleményemmel mert én, ahogy idáig ,ha bizalmat kapok a jövőben is ,a falu érdekében a faluért 

tevékenykedem. 

Varga Tibor 
 

Varga Tibor vagyok, 48 éves, nős, feleségemmel két gyermeket nevelünk. 1994 óta élünk Hidasnémetiben, amely 

ez idő alatt valóban az otthonunk lett. Agrár- és növényvédelmi szakmérnöki végzetséggel rendelkezem. Az 

egyetem elvégzése után a Növényvédő Állomás Határkirendeltségén dolgoztam, majd 2006-tól Szerencsen egy 

mezőgazdasági nagyvállalatnál. Jelenleg egyéni vállalkozó vagyok, egy gazdaboltot üzemeltetek Hidasnémetiben. 

A közösségi életben eddig is aktívan részt vettem (színjátszó-kör, közösségfejlesztő), s ezután is arra törekszem, 

hogy az itt élő emberek ne csak egymás mellett éljenek, hanem egymásért is. Összefogva együtt közösen tegyünk 

azért, hogy egy szép, fejlődő, a természettel és a közösséggel harmóniában élő településen élhessünk. 

Szűcs Zoltán 
 

Tisztelt Hidasnémeti Község Lakosai! 

Képviselőjelöltként először is szeretnék bemutatkozni, igaz a munkám miatt elég sokan 

ismernek a településen. Szűcs Zoltán vagyok 1974.04.07-én születtem a Békés megyei 

Gyomán. Gyerekkoromat és fiatal felnőtt koromat Dévaványán éltem. 2005-ben ismertem meg 

feleségem Szűcsné Turóczi Editet, akivel 2007-ben kötöttem házasságot, ekkor lettem a 

település lakója .3 kiskorú gyermekünk van. Látom az azóta bekövetkezett változásokat, 

fejlődést. Ezen fejlődésben szeretnék ezentúl aktív résztvevő lenni. Tenni a falu további 

fejlődése, épülése érdekében, hogy a megmaradt kevés fiatal ne akarjon elmenni, ezáltal is lassítva a falu 

elöregedését.  
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Váradi Gábor 
 

Váradi Gábor vagyok ,49 éves, nős egy kisfiú édesapja,aki 9 éves és a helyi általános iskolába jár. Születésem óta 

Hidasnémetiben élek. A  gönci Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozom, mint biztonsági őr, közel 20 éve. 2014 

óta vagyok önkormányzati képviselő. A munkám alatt igyekeztem a  település és az itt élő emberek érdekeit 

előtérben helyezni, figyelembe venni . Igyekszem a község lakóival, a személyes kapcsolatot fenntartani, mert 

hiszem, hogy az embertársainkkal való megértő, segítőkész viselkedésre mindég szükség van .Apróságokkal is 

tudjuk egymást segíteni , mert bármikor hozhatja, még az élet, hogy valaki önkormányzati segítségre szorul. 

Nyitott vagyok a helyi véleményekkel, észrevételekkel kapcsolatosan. A képviselői munkát mindég komolyan 

vettem, a múltani, a jelenem és a jövőm is ideköt, ezért kérem ,hogy szavazatukkal támogassanak. 

Köszönöm megtisztelő bizalmukat! 

 

Beluscsák Istvánné 
 

Beluscsák Istvánné szül: Maczega Jolán 

1955.03.20. Hidasnémetiben. 

Nagyszüleim, szüleim, és én jómagam családommal itt élünk a mi kisfalunkban. Én úgy gondolom,hogy a falu 

lakosságának nem kell bemutatkoznom és ódákat zengnem. Foglakozásomból is kifolyólag mindenkit ismerek. 31 

éve vagyok egyéni vállalkozó virágboltos, 13 éve foglalkozom Én és a családom Temetkezési vállalkozóként. 

Szolgáltatóként megpróbálok úgy dolgozni a magán és a közszférában, hogy az emberek, 

lakosság javára szolgáljon  megelégedésükre . Bízom a lakosság támogatásában. 

 

Kovács László 
 

Kovács László vagyok. 1956-ban születtem Hidasnémetiben. Születésem óta Hidasnémeti 

lakos. Nős két gyermekes édesapa ,és egyben nagyapa is. Általános iskolai tanulmányaimat 

is, itt végeztem utána, Miskolcon szakmunkásképző iskolában szobafestő mázoló ként 

szakképesítést szereztem. Építőiparban kezdtem el dolgozni. 1983-tól MÁV PFT szakaszón 

dolgozom. Jelenleg Miskolcon, a falu érdekében szeretnék képviselőként dolgozni 

tisztességgel becsülettel helyt állni. Célom: Lakosság gondjainak, problémának megismerése, ennek megoldásában 

való segítség nyújtása . Rá szoruló betegek orvosi intézményekbe való eljuttatása önkormányzati gépkocsival. 

Kérem önöket szavazatikkal segítsenek hozzá. Támogassanak elképzelésem megvalósításában.  

 

                        Köszönettel 

Kovács László 

Onodi Csaba Győzőné 

települési / nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt  

 

Onodi Csaba Győzőné vagyok, 62 éves 33 éve Hidasnémeti lakos, 3 gyerekes családanya. Mindhárom gyermekem 

tanult, iskolázott.  Betanított varrónőként több mint 20 évet dolgoztam az encsi, hidasnémeti, és gönci varrodákban, 

majd a hidasnémeti önkormányzatnál közhasznú munkásként, brigádvezető is voltam. Jelenleg előnyugdíjazásomat 

várom, 2 gyermek nevelőszülője is vagyok.  Két helyen indulok képviselőként   (roma és települési)  A 2015-16- os 

évben sikeresen végeztem el egy trénerképző tanfolyamot  „ Korlátok lebontása” címen.  Az oklevelet személyesen 

a  településünkön  az  akkori  amerikai  nagykövet  asszonytól  vettem  át.   Vállalva  a  további demokratikus elvek 

terjesztését közösségem érdekében. Gyermektánccsoportot is működtetek. Sikeresen veszünk részt idősek napján és 

több településen meghívottként. Az adventi  gyertyagyújtások  állandó  résztvevői  is  vagyunk.   Célom:  hátrányos 

helyzetű  családok  és  gyerekek  figyelemmel kisérése,  segítségnyújtása.  De  nem  közömbös  számomra  a 

nagycsaládosok, idős és  fogyatékos  emberek  élete  sem.  El  szeretném  érni,  hogy  roma és  nem  roma  emberek 

békességben  tudjanak élni.  Kérem  segítsenek  hozzá  szavazatukkal,  hogy az Önök képviselője lehessek. Építsük 

együtt Hidasnémeti jövőjét!
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Glonci Jenőné 

települési / nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt 

 

Özvegy vagyok, 2 felnőtt fiam, 7 unokám van. 41 éve élek Hidasnémetiben. Éppen ezért jól ismerem a cigány 

emberek életét, sorsát, mindennapos nehézségeit. Képviselőként a következő dolgokon szeretnék változtatni: 

Mindenütt azt hallani, hogy a cigány ember nem szeret dolgozni. Ez esetünkben nem igaz. Gyárakban, 

építkezéseken, vasúton, TSZ-ben elődeink mindig is becsülettel, szívvel dolgoztak. Mi is ezt tennénk, ha lenne elég 

állandó munkahely, és nem alkalmi munkából kellene megélni. Szeretném elérni az esélyegyenlőséget mindenki 

számára. Gyermekeink, unokáink részére megfelelő iskolai oktatást. Kerüljön ki közülünk is minél több, iskolázott 

ember. Példa erre 34 éves, katonatiszt fiam. Csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élő emberek intenzívebb 

segítségnyújtása. Közmunka nagyobb megbecsülése. „Ahol a hitünk, ott a szívünk is”. Kérem, szavazataikkal 

segítsék  elő  képviselőségemet.

 

Gagyi Gyula 

települési / nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt  

 

Gagyi Gyula 45 éves vagyok. Hidasnémetiben lakom 30 éve feleségemmel ,kislányommal ,aki 11 éves és 

édesanyámmal,akit több éve ápolok. Kulturális rendezvényeken zenekarommal  emelni tudnám a színvonalat. 

Céljaim: Szeretném képviselni a faluban élő emberek: idősek, nagycsaládosok, romák érdekeit, problémáikban 

segíteni. Ezért indulok a helyi önkormányzat és a romák képviselőjelöltjeként. Támogatásukat előre is köszönöm 

                                                                                                                                                Tisztelettel Gagyi Gyula 

 

Glonczi Kitti 

 

A nevem Glonczi Kitti 23-éves család anyuka vagyok 3 gyermekem van 2 kisfiam és egy 

kislányom Gyermekkorom óta Hidasnémetiben a Bartók  Béla úton lakom és élek 

családommal, barátaimmal,és ismerőseimmel. Ezért is szeretnék tenni értük. Bízom benne 

hogy közös munkával ,kellő segítséggel és együttműködéssel ,szebbé és jobbá tehetjük a 

falunk és egymás életét. Összefogva  együtt közösen tehetünk céljaink eléréséért  

.Bizalmukat előre is köszönöm szépen. 

Tisztelettel: Glonczi Kitti 

 

 
 

Ónodi Kálmán Norbert 
 

 Ónodi Kálmán Norbert vagyok .Hidasnémetiben a  Bartók  úton lakom. Születésemtől kezdve 

itt élek  élettársammal Zsarnai Olgával és 4 gyermekemmel. Célom, hogy  javítsam  a 

közösségi életünk összetartozását. Itt a nagyobb összefogást értem a felmerülő problémák 

megoldásában: házi munkákban való segítés, lakásaink felújításában, gyermekeink 

felügyeletében, betegségek esetén gondozás vagy orvoshoz való elvitel. Szeretnék programokat 

szervezni közösségeinknek és ösztönözni őket, hogy a falu rendezvényein aktívan vegyenek 

részt. 

 

 
 

ifj. Glonczi Gábor 
 

ifj. Glonczi Gábor vagyok Hidasnémetiben élek születésemtől kezdve, a Bartók Béla úton 

töltöttem gyermekkoromat jelenleg feleségemmel és 4 gyermekemmel a Dankó Pista úton 

lakom. Célom, hogy segítsem barátaimat, ismerőseimet, és azok családját. Szeretnék tenni, 

segíteni  közösségünk érdekében, és fejlődésében  élni a kínált lehetőségekkel . Szeretnék 

javítani a romák életszínvonalán, és együttműködésén. Kérem önöket, adjanak bizalmat és 

lehetőséget számomra. 

                                                                                                       Tisztelettel: ifj. Glonczi Gábor 


