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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014
HIRDETMÉNY

Hercegkút Helyi Választási Bizottsága által a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választásán
bejelentett és nyilvántartásba vett
nyilvántartásba vett jelöltek:

Polgármester jelölt
Rák József
Egyéni listás képviselőjelöltek
Naár Ferenc
Götz István
Espák Bálint
Rák Tamás
Joósz Antal
Német nemzetiségi
képviselőjelöltek
Naár Ferenc
Stumpf Imréné
Joószné Naár Erika
Stumpfné Bigda Andrea
Stumpf Andrásné

RÁK JÓZSEF
Független polgármester-jelölt
Tisztelt Választópolgárok !
Kedves Hercegkútiak!
2014 a választások éve. Tavasszal
lezajlottak az országgyűlési, majd
az Európa Parlamenti választások.
2014. október 12-én pedig helyi
önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokat tartunk
Magyarországon.
A Hercegkúti Hírek megjelenése
óta, választások előtt mindig lehetőséget biztosított arra, hogy a polgármester-jelöltek
és képviselő-jelöltek bemutatkozzanak. Megoszthassák gondolataikat, elképzeléseiket a választópolgárokkal.
Kihasználva ezt a lehetőséget így teszek én is – nagyon röviden.
Három évvel ezelőtt polgármesterré történő megválasztásom előtt felvázoltam azt, hogyan képzelem el
a polgármesteri munkát.
Az akkor vállaltak jelentős részét – úgy gondolom –
sikerült megvalósítanom.
A választások után folytatni szeretném azt a munkát, amit elkezdtem 2011 augusztusában. S aminek
eredményeit remélem látják, és értékelik a hercegkútiak. Úgy gondolom, a sikereket látva sem dőlhetek
hátra kényelmesen, hiszen tennivaló van még bőven.
Sok megoldandó feladat áll még előttünk.
Kérem a választópolgárokat, hogy október 12-én
minél nagyobb számban vegyenek részt a választáson. Mert minél többen jelennek meg, annál nagyobb lesz a legitimációja az új képviselőtestületnek.
Kérem Önöket, szavazataikkal fejezzék ki a bizalmukat és támogatásukat.
Tisztelettel:
Rák József
Polgármester-jelölt
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Egyéni listás képviselő-jelöltek bemutatkozása
NAÁR FERENC
Független képviselőjelölt

GÖTZ ISTVÁN
Független képviselő-jelölt

Tisztelettel köszöntöm a ked- Ezúton is szeretném megköszönni, hogy támogatták
ves választó polgárokat!
jelölésemet.
Mindig is szívemen viseltem szülőfalum, Hercegkút
Naár Ferenc vagyok. Bízom sorsát, már évek óta részt veszek a település közösbenne, hogy nem szükséges ségi életében. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el,
hosszasan bemutatkoznom, ahogy látom szépülni és épülni a községet.
hiszen több cikluson keresztül
részt vettem az Önkormányzat
munkájában. Úgy gondolom , hogy lehetőségeimhez és a tudásomhoz mérten mindig a falu érdekét
tekintettem szem előtt. Nem az én érdemeim közé
tartozik, de mégis megemlíteném a két pincesorunkat, melyeket a határon átnyúló pályázat kapcsán
sikerült felújítani és még szebbé tenni, de ne feledkezzünk meg a szüleink és nagyszüleink által felépített feldolgozó és pince visszavásárlásáról sem. A
Ismerem a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt,
következő ciklus során ezeket az egyedülálló örökezáltal a különböző korosztályok érdekeit méltón
ségeket kell minél jobban felhasználnunk, illetve
képviselem majd, ha megtisztelnek a bizalmukkal.
kamatoztatnunk. Azonban ez nem a választási
Egyik legfontosabb feladat a közösség építése, az
eredményektől, hanem a lakosság összefogásától és
értékek megteremtése és megőrzése.
tenni akarásától függ.
Úgy veszem észre, hogy egyre több fiatal lát fantá- Egy idézettel zárom soraimat Széchenyi István tolláziát a szőlőművelésben, illetve a borkészítésben, ból, amelyet akár a hercegkútiakra jellemző összefoőket kell támogatnunk, segítenünk, hiszen ők azok gás is ihlethetett volna:
akikben a jövő rejlik.
"Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetArra kérném a falu lakosságát, hogy október 12.-én
jöjjenek el szavazni és döntsenek a legjobb belátásuk szerint . Higgyék el, hogy a településünk sorsa a
lakosság kezében van, és ha akarunk együtt gondolkozva és cselekedve minden közös célt elérhetünk.
Amennyiben megtisztelnek a bizalmukkal, ígérem
tudásomhoz mérten fogom képviselni azokat, akik
a segítségemet kérik.
Naár Ferenc
képviselőjelölt

len."
Götz István
képviselőjelölt
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ESPÁK BÁLINT
Független képviselő-jelölt
Espák Bálint vagyok, szeretnénk bemutatkozni a
2014. október 12-én tartandó önkormányzati választáson induló képviselőtestület
jelöltjeként. Itt Hercegkúton
születtem, ebben a faluban
éltem le eddigi életemet. Tanulmányaim
befejezése
után, a helyi Termelőszövetkezetben kezdtem el
dolgozni. Hosszú évtizedeken keresztül ez a szövetkezet biztosította a megélhetést nekem, családomnak és a helyi lakosok nagy részének. Szeretném, ha a múlthoz hasonlóan, ebben a kis közösségben minden lakos ismét megtalálná a számítását.
Ez a kis település napról-napra szebb lesz, kulturális rendezvényei színvonalasak, de gazdasági téren is
szükséges lenne változásra. Bízok benne, hogy a
helyi szőlőtermelők ismét saját közösségükben tudják majd termésüket feldolgozni, és a szőlő továbbértékesítésének problémája minél hamarabb megoldódik. Kérem támogassanak szavazatukkal!
Espák Bélint képviselőjelölt
RÁK TAMÁS
Független képviselőjelölt
közelgő önkormányzati
választások, és az ezen való
önkormányzati képviselőjelöltként indulásom alkalmából köszöntöm az újság olvasóit.
Rák Tamás vagyok, 39 éves,
kisdiákéveimet követően a
sárospataki
Református
Gimnáziumban érettségiztem, mely után a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi Karán szereztem okleveles közgazdász diplomát.
A

Feleségemmel, Enikővel a szülőfalunkban való maradás mellett döntöttünk, három gyermekünk született. Gyermekeim közül Benedek és Johanna kisiskolás, Dorottya pedig még óvodás.
Tanulmányaim után, két év könyvelői és kereskedelmi tapasztalattal felvértezve 2001-től a nemzeti adóhivatal munkatársaként, adóellenőrként dolgoztam a
társas vállalkozások ellenőrzési osztályán, sátoraljaújhelyi és miskolci munkavégzéssel. Adóellenőri
munkámat követően a térség legnagyobb könyvelőirodájában helyezkedtem el, melyet időközben megvásároltam, így tulajdonosává váltam. Ezzel párhuzamosan feleségem, Enikő vezetésével itt a faluban
is nyitottunk egy kis irodát, ahol jelenleg már három
hercegkúti lakos részére tudunk stabil munkalehetőséget biztosítani. Tapasztalatainkra és kapcsolatainkra alapozva 2012-ben Sátoraljaújhelyen is elindítottunk egy irodát, mellyel együtt összesen 17 fő részére igyekszünk megteremteni az anyagi biztonságot.
Közéleti szerepvállalásom eddig jobbára az események csendes követésére korlátozódott, energiáimat
a családalapítás, gyermeknevelés és annak anyagi
biztonságának megalapozása kötötte le. Mostani
szerepvállalási szándékom külső biztatás és ösztönzés hatására érlelődött meg bennem, bízom benne,
hogy megválasztásom esetén tudásommal, tapasztalataimmal és kapcsolataimmal aktívabban tudom
segíteni szülőfalum és az itteni közösség, gyermekeink életét, jövőjét.
Egy közösség erejét, jövőképét, növekedési lehetőségét – nézeteim szerint - elsősorban a megélhetési
lehetőségek, az anyagi jólét teremti meg, mely alapja
a fiatalok helyben maradásának és családalapítási
kedvének. Ezek elsődleges feltétele a megfelelő gazdasági környezet megteremtése, mely versenyképes
jövedelem biztosításával egzisztenciát ad a családok
számára.
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Vállalkozásom során ezen szempontok figyelembe
vételével igyekeztem segíteni megbízóimat, a térségben működő vállalkozásokat, munkáltatókat,
hogy a jogszabályi környezethez való optimális és
rugalmas alkalmazkodással, biztonságot adó ügyviteli hátérrel segítsem gazdálkodásukat, tevékenységüket.

JOÓSZ ANTAL
Független képviselő-jelölt
Joósz Antal vagyok 1957-ben
születtem Sárospatakon. Születésem óta Hercegkúton élek.
Feleségemmel és gyermekeinkkel együtt mindig szívügyünknek tekintettük szülőfalunk fejlődését, az itt élő emberek sorsának alakulását.

Kis falunk elmúlt két évtizede hűen tükrözte kicsiben az országban végbement folyamatokat: a gazdasági hátterek (termelőszövetkezetek) szétrombolása, vagyonok elrablása/újraelosztása, munkanél- 1993-tól a Művelődési Házban dolgozom, emellett 12
küliség, fiatalok elvándorlása, csökkenő gyermek- éve az egyházközség képviselőtestületében is tevékenykedem. A kántori teendők ellátása mellett igyekvállalás, a népesség csökkenése, stb.
szem részt vállalni az aktuális feladatokban is.
Községünk mindig is átlagon felül igyekezett válaszolni a kihívásokra, nehézségekre, merem állítani,
hogy településünk a régió hátrányos helyzete ellenére a mai napig az egyik legvonzóbb és élhetőbb
település a lakókörnyezetet tekintve. Azonban kevés a jó lakókörnyezet, ha nincs elegendő munkaés álláslehetőség ennek közelében.
Az elmúlt néhány évben pár fiatal a nulláról kezdve újra nekiveselkedett a környékbeli szőlőföldek
megművelésének, újjáépítésének, újratelepítésének.
Ezen szerencsés folyamatot feltétlenül erősíteni,
ösztönözni kell, a meglévő erőforrásokat, meglévő
földeket újra gazdálkodás alá kell vonni, ebben a
gazdálkodókat, a gazdálkodni szándékozókat minden lehetséges önkormányzati eszközzel segíteni
kell. A közösség megmaradt vagyonát képezi a szüleinktől, nagyszüleinktől örökölt erdőtulajdon is,
keresnünk és megvalósítanunk kell az ebben rejlő
gazdasági, foglalkoztatási lehetőségeket is.
Közösségi munkámat ezen elképzelések fényében
ajánlom, melyhez kérem támogatásukat!

Az elmúlt évek során munkám révén, ill. a most véget ért választási ciklus végén a képviselőtestület tagjaként dolgozhattam községünk fejlődéséért. Az elmúlt évek jelentős beruházásai kijelölték az utat, amin
haladnunk kell a jövőben is, hogy minél többen gondoljanak úgy Hercegkútra, ahol érdemes letelepedni
és ahol jó körülmények között lehet élni.
Mindezek csak akkor valósulhatnak meg, ha sikerül
megállítani a lakosság rohamos csökkenését, ha nemcsak élni, de megélni is lehet majd a környéken.
Mindezért sokat tesz az Önkormányzat, de a lakosság egyetértése és együttműködése is nagyon fontos,
hiszen valamennyiünket érintenek a sikerek és a nehézségek egyaránt.

Szeretnék továbbra is Hercegkútért dolgozni,- s
amennyiben
szavazataikkal
megtisztelnek,
képviselőként is megteszek mindent szülőfalum boldogulásáért..
Joósz Antal
képviselőjelölt
Rák Tamás
képviselőjelölt
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Német nemzetiségi képviselő-jelöltek bemutatkozása
NAÁR FERENC
Német nemzetiségi képviselő-jelölt
Kedves Hercegkútiak!
Ifjabb Naár Ferenc vagyok. Ismét eltelt négy
év. Ezalatt az eltelt idő
alatt a német nemzetiségi önkormányzat a
nagy önkormányzattal
jól együttműködve dolgozott, támogatva, segítve egymást. A falu érdekét
a fiatalok és idősek érdekeit képviselve.
Mindig nagy örömmel és megtiszteltetéssel vettem,
hogy részese lehetek egy jó csapatnak, aki szeret és
akar is tenni a közösségért, ha kellett itthon, ha
kellett távol képviselve a közösséget.
Az elmúlt négy évben úgy érzem sikerült a pályázatok segítségével támogatni községünkben a német
nemzetiségi hagyományőrző egyesületeket, azok
programjait. Ez a falu mindig híres volt az összefogásról, egymás segítéséről és abban bízok, hogy ez
a jövőben is így marad, és ha lehet még jobban
erősödik, tovább él ez a szép hagyomány.
Elképzeléseim között szerepel továbbra is a fiatalok diákcsereprogramjának támogatása, a német
partnerségi kapcsolat további elmélyítése.
És fontos az is, hogy nem vagyunk egyedül a megyében, a többi német nemzetiségi önkormányzattal, közösséggel egy erős bázis tudjunk kialakítani
a magyarországi németek körében.
A következő öt évben is aktív résztvevője szeretnék lenni a közösségnek, ehhez kérem a támogatásukat.
Naár Ferenc
német nemzetiségi képviselőjelölt

STUMPF IMRÉNÉ
Német nemzetiségi képviselő-jelölt
1965-ben, Sárospatakon születtem. Az Általános Iskolát Hercegkúton kezdtem, majd Sárospatakon a
Petőfi Sándor Általános Iskolában folytattam. A középiskolát Tokajban végeztem, az akkor még Tokaji
Ferenc Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában.
Érettségi után kezdtem el dolgozni a helyi óvodában,
majd a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán
szereztem meg az óvodapedagógusi diplomát.
Férjem Stumpf Imre, szintén hercegkúti, 1987 óta
vagyunk házasok. Három gyermekünk van, még
mindhárman tanulnak. Noémi Budapesten az ELTE
pszichológia szakán mesterképzésen, Diána a Pécsi
Tudományegyetem Grafikusművész szakán, még Richárd az V. István Katolikuskeri Rendszergazda szakán tanul.
Immár 30 éve dolgozom a helyi Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Óvodában, ahol nagyon fontosnak tartjuk kollégáimmal együtt a hagyományőrzést és a
nemzetiségi kultúra ápolását.
Ezt szeretném folytatni és erősíteni a továbbiakban
is, s lehetőségeim szerint részt venni a falu kulturális
életében, rendezvényein.
Stumpf Imréné
német nemzetiségi képviselő-jelölt
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JOÓSZNÉ NAÁR ERIKA
Német nemzetiségi képviselőjelölt

STUMPFNÉ BIGDA ANDREA
Német nemzetiségi képviselőjelölt

Joószné Naár Erika nemzetiségi képviselőjelölt
Joószné Naár Erika vagyok, születésem óta
Hercegkúton élek. Az
utóbbi két évtizedben itt
is dolgozom pedagógusként a helyi általános iskolában.
Férjemmel
együtt több évtizede tagjai vagyunk a Freundschaft Egyesület énekkarának.
Az elmúlt években a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként tevékenyen is részt vettem
a nemzetiségi hagyományok megőrzésében, ápolásában.
Fontosnak tartom, hogy minden lehetőséget megragadjunk annak érdekében, hogy településünk
fennmaradjon, fejlődjön, gyarapodjon. Ennek jelentős színtere nemzetiségi létünk képviselete is, amelyben Hercegkút kiemelkedő szerepet tölt be a megyében működő német nemzetiségi Önkormányzatok között. Közös rendezvényeken, programokon
igyekszünk településünk érdekeit méltó módon képviselni, jó hírét tovább erősíteni.
Az iskolában is egyik legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekek minél magasabb szintre jussanak a német nyelv tanulásában. A Nemzetiségi Önkormányzatban eddig is igyekeztünk támogatni a
községben működő intézményeket, egyesületeket,
amelyet a jövőben is folytatni szeretnénk.
Talán nem is kell tovább bizonygatni, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat, együttműködve a Községi
Önkormányzattal, eredményesen tudja képviselni
Hercegkút érdekeit szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Ehhez a munkához szeretném
kérni a választók bizalmát.

Gyermekkorom óta
Hercegkúton élek. Fontosnak tartom a német
hagyományokat, úgy gondolom, hogy erős összefogással tovább kell ápolni
azokat, és tovább adni a
következő generációnak.
Aktív tagja vagyok a
Klang Singkapelle lelkes
énekkarának, a próbák
során megismerjük a sváb
kultúrát. Részt veszek a rendszeres fellépéseken,
ahol ízelítőt adunk repertoárunkból, ezzel igyekszem támogatni a hercegkúti közösséget..
Kérem bizalmukat és támogatásukat., köszönettel,
Stumpné Bigda Andrea ,
német nemzetiségi képviselőjelölt

STUMPF ANDRÁSNÉ
Német nemzetiségi képviselő-jelölt
Tisztelt
Nemzetiségi
Választópolgárok!
25 éve élek Hercegkúton és
8 éve vagyok a Hercegkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a B.-A.-Z.
Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagja. Önkormányzati munkánk során sok döntést hoztunk
olyan német nemzetiséget
érintő kérdésekben, mely a sváb kultúra ápolását,
megőrzését támogatta.
Rendezvényeinken a nemzetiségi csoportok rendszeresen bemutathatták sváb hagyományőrző műsorukat, mellyel bebizonyították, hogy egy élő, hagyományokat átörökítő nemzetiség vagyunk.
Támogattuk az Obersulmi Ifjúsági Csereprogramot,
mely által sok hercegkúti diák találkozhatott az anyaországban élő német diákokkal.
Rendszeresen támogattuk a nemzetiségi óvodát és
iskolát is.
Továbbra is szeretném a hercegkúti német nemzetiJoószné Naár Erika séget képviselni és ehhez kérem támogatásukat.
Stumpf Andrásné
német nemzetiségi képviselőjelölt
német nemzetiségi képviselőjelölt
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„Átgondolt

programmal készül a hazai németség az
októberi nemzetiségi választásokra”

Egységesen, határozott elképzelésekkel és számos
fiatal jelölttel vág neki a nemzetiségi önkormányzati
választásoknak a magyarországi németség.
A hétfőn bejelentett országos listán 57 név szerepel,
élén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának eddigi elnökével, Heinek Ottóval. Az
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) által jegyzett egységes lista indításához a szükséges ajánlások több mint kétszeresét
gyűjtötték össze országszerte alig néhány nap alatt.
A hazai németség 15 területi listát állíthat, és
ősszel akár félezer településen alakulhat német
nemzetiségi önkormányzat.
Mindössze tizennyolc éves, azaz idén ősszel járul
életében először az urna elé Majeczki Martin. Az
újhartyáni fiatalember azt mondja, számára nem volt
kérdés, hogy felveteti-e magát a német nemzetiségi
névjegyzékbe azért, hogy német önkormányzatra
szavazhasson. – Bár elsőválasztó vagyok, magam is
indulok a szülőfalumban német nemzetiségi képviselőjelöltként, sőt, a Pest megyei listára is felkerültem. Nagyon jólesik, hogy a korom ellenére is bíznak bennem. Hiszem azt, hogy egy-egy nemzetiségi
önkormányzatban szükség van a fiatalok lendületére. Vallom, hogy a régi értékeket becsben kell tartanunk, mégpedig oly módon, hogy azokat a felgyorsult világunkkal összhangban, új ötletekkel megfűszerezve ápoljuk.
Újhartyánban mindezt évek óta igyekszem a gyakorlatba is átültetni. Nálunk a faluban szerencsére vevők is rá a fiatalok. Tavaly például megalapítottuk a
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Körét. A való életben
is jóban vagyunk egymással, és így, együtt már sok
mindent sikerült elérnünk. Bennem egyébként – bár
természetesen német nemzetiségi családból származom – az iskolai népismeret órák során vált élénkké
az önazonosságtudat. Tudom, hogy jót teszek azzal,
ha segítek felpezsdíteni a nemzetiségi életet.
Stratégiai cél a fiatalítás – mondja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke,
miközben hangsúlyozza: a listákat a jelölő szervezetek tudatosan úgy állították össze, hogy azokon tapasztalt, már több cikluson át e területen dolgozó
jelöltek is helyet kaptak.

Majeczki Martin példája is
azt mutatja, hogy az oktatási
intézményekre óriási felelősség hárul a hazai németség fennmaradása tekintetében. Az országos önkormányzat mindezt már régen
felismerte, hiszen évek óta
részletesen kidolgozott stratégia alapján, tudatosan
fejleszti a német nemzetiségi oktatás ügyét
Heinek Ottó szerint ez a következő ciklusban sem
lesz másképp: - A legfontosabb célunk e területen annak elérése, hogy minél magasabb minőséget produkálhassunk, mégpedig az óvodától a felsőoktatásig minden szinten. Ehhez
olyan minőségbiztosítási rendszeren dolgozunk,
amely objektív mérce lesz az óvodáink, iskoláink
számára. Emellett természetesen számos egyéb terület fejlesztésére is szükség van: szeretnénk a
nyelvtudásunk és szakmai ismereteink révén
méginkább a hazai gazdaság javára válni; a nemzetközi kapcsolatainkat igyekszünk még több területre
kiterjeszteni. A kulturális és egyéb civil szervezeteink életét az alacsony anyagi támogatás mellett a
bürokratikus akadályok is nehezítik. El kell érnünk,
hogy több pénz jusson a civil szervezetekre és egyszerűbb legyen a pályázati rendszer. Ebben fontos
szerepe lesz parlamenti szószólónknak, Ritter Imrének. Felelősséget érzünk népcsoportunk idős tagjai iránt is, azon leszünk, hogy még színvonalasabb
szolgáltatásokban részesüljenek országszerte.
A német nemzetiségi önkormányzati választáson
csak az vehet részt, aki felvetette magát a német
nemzetiségi névjegyzékbe. Eddig közel 35 ezren
regisztráltak, ám ez a szám szeptember 26-ig, a regisztráció végső határidejéig bizonyosan tovább
növekszik.
Az idéntől egyébként új választási mód lépett
érvénybe: a választások megtarthatóságát most
először köti a törvény a népszámlálási adatokhoz, és a települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati testületeket egyidőben,
közvetlen választással választjuk meg október
12-én.
(LDU közleménye alapján)
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Választási tájékoztató
Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját. A választáshoz kapcsolódó fontosabb határidők a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM
rendelet alapján a következők:
Szavazóköri névjegyzék
− Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15
-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével – 2014. augusztus 25. napjáig - értesíti. (Ve. 115.§ (1) és (2) bekezdés)
− Amennyiben a választópolgár 2014. augusztus 15-ét
követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe,
erről a Helyi Választási Iroda értesíti. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)
− Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014.
október 12-ig tart. (Ve. 307/A.§ (1) bekezdés)
− Az átjelentkezésre és annak visszavonására irányuló
kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig
kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, ahol
a választópolgár a névjegyzéken szerepel. (Ve. 307/A.§ (2)
és (4) bekezdés)
− A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. október 12-én,
legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz. (Ve. 103.§ (2) bekezdés)
A választási kampány
- A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19.00 óráig tart. (Ve.139.§)
- A 2014. október 12-én szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható
(Ve.143.§), a fenti napon választási gyűlés nem tartható
(Ve. 145.§ (1) bekezdés), politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147.§ (4a) bekezdés), közvélemény-kutatást
végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe
nem léphet be. (Ve.150.§)
- A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)
A szavazás
- A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00
órától 19.00 óráig lehet.(Ve. 169.§)

2014. október 12-én (vasárnap)
a szavazás
reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A szavazóhelyiség címe:
Hercegkút, Kossuth u. 7.
(Művelődési Ház)
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát
igazolja a következő ÉRVÉNYES igazolvány(ok)
bemutatásával:
A. ) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
útlevél vagy
vezetői engedély vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó
személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása
nélkül a választójog gyakorlására
nincs lehetőség!
A tőjének, a szavazás napján írásban a Helyi Választási Bizottságnak lehet bejelenteni.
A települési egyéni listás és német nemzetiségi
választás szavazólapja a Hercegkúti Helyi
Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben
tartalmazza a jelöltek nevét és a jelölő szervezet
megnevezését.

Egy polgármester-jelöltre lehet
érvényesen szavazni.

Az egyéni listán és a
német nemzetiségi listán
megválasztható képviselők száma 4 fő !
(az ettől több szavazatot tartalmazó szavazólap érvénytelen)

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapják.
A választással kapcsolatban további felvilágosítás
ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodán
(Hercegkút Petőfi u. 110.) kérhető.
dr. Stumpf Enikő jegyző
Helyi Választási Iroda vezető
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Vendégszerepelés az
Alapítók Napján

Szent Mihály napi
programok Hercegkúton

Magyarországi Tájházak Szövetsége XII. Országos
Szakmai Konferenciája és Találkozója résztvevői
szakmai programjuk részeként látogattak el a
Sváb Tájházba, majd a Gombos-hegyi pincesorra

Sima Község Önkormányzata „Alapítók Napja” című
rendezvényére kaptunk meghívást 2014. szeptember
13-án. A kórus tagjai lelkesen készültek a többek
számára ismeretlen helyszínre, ahol ez alkalommal
német gyökereikre emlékeztek vissza e helyiek. Takács Vincéné, Sima polgármestere köszöntötte az
egybegyűlteket, majd dr. Tamás Edit a sárospataki
Rákóczi Múzeum igazgatójának előadására került sor.

Egy záhonyi diákcsoport kísérőkkel
látogatta meg a Sváb Tájházat, templomot és
töltött egy tartalmas napot Hercegkúton

Családi hagyományőrző szabadidős programokat is
hirdettek a szervezők, sajnos az esős időjárás miatt
ezeket csak korlátozottan tudták lebonyolítani. Kórusunkat a fellépést követően szívélyesen vendéül látták
a helyiek, mi pedig megköszöntük a lehetőséget, hogy
bemutathattuk sváb hagyományőrző kultúránkat
rendezvényükön.
Nádasi Bálintné egyesületi elnök
Lelkes helyi fiataloknak köszönhetően a
Gombos-hegyen meggyújtásra került
szeptember 27-én a Szent Mihály napi máglya
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Zarándokút Nyírcsászáron
Nem is olyan messze, tőlünk mintegy 1oo km-re
van Nyírcsászári. Egyedüli hely a világon, ahol
templomot építettek és 1999. szeptember 23-án Pio
atya halálának tiszteletére szenteltek fel.
Pio atya korunk nagy stigmatizált papja és szerzetese
1887-ben születet, 1910-ben szentelték pappá. 1915ben kapta meg először láthatatlanul, majd 3 év múlva láthatóan is a stigmákat, melyeket 50 évig, haláláig /1968.szept.23./ viselt. Közbenjárására sok csodás esemény történt.
A zarándokútra két busszal mentünk, egy Sátoraljaújhelyből , mi pedig Hercegkútról /hat fő/
a Sárospataki plébánia szervezésében voltunk. Nagyon sokan voltak a környék helységeiből és a határon túlról is.

Részt vettünk egy Szeretetlánc rózsafüzéren és a
búcsúi szentmisén, amit az egri Bazilika plébánosa
mutatott be. Szabadtéri mise volt, mert a templom
kicsi, de nagyon szép.
Szentmise után szeretet lakomában is részesültünk.
A helyi plébános elmondta, hogy a templomban
minden hónap 23-án a betegekért tartják a szentmisét.
Hazafelé megálltunk a híres Máriapócsi kegytemplomnál. Itt mindenki imádkozott a kegyoltárnál,
majd közösen énekeltünk. A buszon rózsafűzért
imádkoztunk és énekeltünk.
Csak egy napos volt a zarándokút, de nagyon megható volt. Jó volt a régi ismerősökkel találkozni, elbeszélgetni. Köszönjük a szervezőknek.
A hercegkúti zarándokok
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Suli-☼tár
Tanévnyitó 2014. szeptember 1.

Mesemondó verseny
Szeptember 30-án a magyar népmese napján a sárospataki Művelődés Háza idén is megrendezte a
mesemondó versenyt alsó tagozatosok számára.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek
és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek
meséi felé.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk
ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő,
mesebeli kincseket!”
Iskolánkat 5 tanuló képviselte két kategóriában:
1-2 osztályból Szabó Anna, Hünlich Lotte,
3-4osztályból Szabó-Velejti Domokos, Oláh Bence,
Hünlich Hédi.
Szép eredmények születtek:
Szabó Anna 3. helyezést,
Hünlich Hédi 1. helyezést ért el - gratulálunk nekik!
tanítók

A Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola kisdiákjai és tantestülete, a meghívott vendégek
ünnepélyes tanévnyitóval ünnepelték a 2014/2015.
tanév indulását 2014. szeptember 1-én.
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Sporthírek
2014/2015 –ös Megye III. labdarúgó bajnokság őszi szezon
1. forduló
2014.09.07. (Vasárnap) 16.30
Hercegkút – Fűzér
1:3
IFI 1:0
Bordás Cs, Pandák T, Szabó G, Orosz I, Kiss G, Kiss A, Tóth Á, Tóth D, Rák B (Csomós M),
Hoffmann L, Ráski P (Orosz D)
Gólszerző: Csomós M
2. forduló
2014.09.13. (Szombat) 16.30
Györgytarló – Hercegkút
4:1
IFI 1:1
Bordás Cs, Cziczó K, Szabó G, Orosz I, Kiss A, Tóth Á, Csomós M, Hoffmann L, Ráski P, Orosz D,
Bányai G
Gólszerző: Kiss A
3. forduló
2014.09.21. (Vasárnap) 16.00
Karcsa – Hercegkút
9:0
IFI 10:2
Bordás Cs, Pandák T, Cziczó K, Kiss A, Tóth Á, Tóth D, Csomós M, Hoffmann L,
Krenyitzky J, Vitányi G (Szemán P), Kiss G
Magyar Kupa, 1. forduló
2014.09.10.
Hercegkút – Kenézlő
5:2
Bordás Cs, Szabó G, Orosz I, Kiss G, Cziczó K, Kiss A (Egyed A), Tóth Á, Tóth D,
Csomós M, Hoffmann R, Krenyitzky J
Gólszerzők: Tóth D (2), Szabó G, Hoffmann R, Krenyitzky J
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