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KÖZÉLETI LAP

2006. szeptember, XV. évf. különszám

Október 1.: Önkormányzati választás
Algyőn 4.375 választópolgár jogosult arra, hogy 2006. október 1-jén
a szavazó urnák elé járuljon és voksával részt vegyen a polgármester, és
az önkormányzati képviselők közvetlen, illetve a megyei önkormányzat
közvetett választásában.
A lap létezése óta első alkalommal – választási különszámával segíti
az algyőieket a tájékozódásban, a döntéshozatalban azzal is, hogy fórumot biztosít a jelöltek bemutatkozására, illetve ismerteti a voksolással
kapcsolatos tudnivalókat.

Algyő 2 polgármester-jelöltje:
dr. Gonda János
dr. Piri József
Az algyői képviselő-testület 13 helyéért, a választók voksaiért az
alábbi 27 jelölt száll versenybe:

Bajusz János
Bakos András
Bakos József
Beke Sándor Tamás
Bite János Istvánné
Bogdán Tamás
Boldizsár István
Farkas Imre
Gálné Nagy Ildikó
Dr. Gonda János
Dr. Gubacsi Enikő
Dr. György Antal
Herczeg József
Juhász Sándor
Karsai Lászlóné
Kiss Róbert
Kopaszné Demeter Irén
Laczi Zoltán Tamás
Lele Lajos Sándor
Lénárt Ferenc
Dr. Loydl Péter
Molnár Áron
Molnárné Vida Zsuzsanna
Dr. Piri József
Süli-Zakar Mariann
Torma Tiborné
Vidács László
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Az Algyői Hírmondó szerkesztőbizottsága minden induló képviselőjelölt részére ¼ oldalnyi (kb. 1500 karakter, illetve betű) terjedelmet
biztosít.

Hogyan voksolhatunk
érvényesen?
A 2006. október 1. napján tartandó polgármester, helyi képviselők,
és területi önkormányzat választás szavazási rendje.
A 2006. évi polgármesteri és képviselői önkormányzati választáson
az algyői polgárok a szavazáskor három szavazólapot fognak kapni.
Ezeken a szavazólapokon a polgármesterjelöltre, a képviselőjelöltekre, valamint a megyei képviselők kislistájára szavazhatnak.
Érvényesen szavazni az alábbiak szerint lehet:
– a polgármester választás szavazólapon feltüntetett két jelölt közül
az egyik jelölt neve mellé kell X-et,
– a 27 fő képviselőjelölt nevét tartalmazó szavazólapon maximum
13 vagy annál kevesebb jelölt neve mellé lehet X-et,
– a megyei képviselőjelölteket tartalmazó kislistás szavazólapon 12
jelölő szervezet neve fog szerepelni, melyek közül egy jelölő szervezet
mellé kell X-et tenni.
Felhívjuk tehát a választók figyelmét arra, hogy a szavazás
csak akkor érvényes, ha a polgármester jelölteket tartalmazó szavazólapon csak egy X-et, a képviselőjelöltek szavazólapján 13
jelöltet vagy ennél kevesebbet jelölnek meg, a megyei kislistás szavazólapon egy szervezetet jelölnek meg X-el. Amenynyiben a leírtaknak nem megfelelő számban jelölnek, akkor azok a szavazatok érvénytelen szavazatnak számítnak.

Mi szükséges a szavazáshoz?
Szavazni 2006. október l-jén reggel 6 órától 19 óráig lehet, az alábbi
okmányok felmutatásával:
lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, VAGY
érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS:
érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
érvényes útlevéllel, vagy
érvényes kártya formátumú vezetői engedéllyel, vagy
érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel
(EU-s állampolgár esetén).
Szavazni csak személyesen lehet. Ha a tartózkodási helyén kíván
szavazni, igazolást ajánlott levélben szeptember 26-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján szeptember 29-én 16 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.

Vegyen Ön is részt a választáson, szavazzon 2006. október 1-jén!

Algyőiek a listán

Csongrád megye 10 ezer és az alatti lakosú
települései alkotta választókerület

Kedves Olvasóink tájékoztatására közöljük, hogy a megyei önkormányzat megválasztását szolgáló szervezetek, illetve szövetségek között
három olyan található, amely algyői képviselőjelölt nevét is szerepelteti
listáján. A FIDESZ-KDNP-KPE-NF-MAGOSZ-VP, több szervezet által együttesen állított listán szereplő 25 név között a 7. helyen olvasható
dr. Gonda János neve. A HOM listáján szereplő 10 név között a 3. helyen ott van Lele Lajos Sándor neve. Az MSZP-SZDSZ közös, 26 nevet
tartalmazó listáján a 3. helyen szerepel dr. Piri József neve.

Csongrád megye 10 ezer és az alatti lakosú települései az alábbi
listára voksolva vesznek részt a területi (megyei) önkormányzat
választásában: EGYMÁSÉRT, FIDESZ-KDNP-KPE-NF-MAGOSZ-VP , HOM, HOMOKHÁT, JOBBIK-FKGP-MFP, KIST.
FEJL.E., MAKÓ ÉS TÉRSÉGE, MDF, MG.-I SZÖVETSÉG,
MSZDP, MSZP-SZDSZ, SZENTES FELEMELK.

2

Önkormányzati választások

Tisztelt Választók!
„53 éves vagyok, nős, 3 gyermek édesapja. Nem Algyőn
születtem, de algyőinek vallom magam, életem nagy
részét itt töltöttem. A munkahelyem is itt volt, közel 21
évet dolgoztam az olajiparban. A közlekedés, a járművek
iránti lelkesedésem a mai napig is vonzóvá teszik a szállítási szakmát.
2003. évben megbíztak az Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának vezetésével. A társadalmi munkám
során kerültem közelebb Algyő nagyközség lakóinak,
közösségeinek megismeréséhez. A Közalapítványban
kitűzött célok megvalósítása, az algyőiek sportéletének támogatása, az ifjúsági és diák szervezeteknek nyújtott segítség közben fokozatosan éreztem úgy, hogy ettől többet
kellene, lehetne tenni. Csodálatos lakóhelyi környezetünket rendbe tartani, óvni értékeit a mi kötelességünk, hogy
gyermekeink is élvezhessék szépségét. Vonzóvá kell tenni
településünket, és büszke vendéglátói lehetünk a hozzánk
látogatóknak. Községünk fejlődése, fejlesztése folyamatos erőfeszítéseket kíván az önkormányzat vezetőitől.
Híve vagyok a párbeszédnek, vallom, hogy az erősödő
civil szervezetek támaszai lehetnek döntéseinknek. Algyő
fejlődése érdekében, mint független jelölt, szeretnék egy
olyan együttműködő képviselő-testületnek tagja lenni,
amely a lakosság számára biztosít jobb, könnyebb egészségesebb életet. Elkötelezett híve vagyok egy tisztább,
rendezettebb, virágosabb községnek, ahol jó érzés mind
fiatalnak, mind idősnek élni.
Hogy megvalósíthassuk, kérem mindannyiuk segítségét.”
BAJUSZ JÁNOS képviselőjelölt
Tisztelt Algyői Választók!
Köszönöm, hogy ajánlásukkal lehetővé
teszik közel tíz éves Önkormányzati
munkám folytatását.
Mindannyiunk számára egyértelmű,
hogy önállóságunk óta Algyő fejlődése
töretlen. Büszke vagyok arra, hogy e
fejlődést eredményező döntések részese
voltam. Képviselői munkám eredményének tekintem, hogy a mérnöki feladataim során szerzett tapasztalataimmal segíteni tudtam a Képviselő Testület valamint a Polgármesteri Hivatal munkáját.
Fontosnak tartom, hogy a településünk további fejlődésének
egyik záloga - mint eddig is volt - a Képviselő Testület együtt
gondolkodása Algyő tovább építésének érdekében.
A fejlődés töretlenségének biztosítéka kell legyen a 2007 évtől
várható új Uniós támogatási források, pályázati lehetőségek kihasználása, ezért a jövőben az eddiginél is nagyobb felelőséggel
és hozzáértéssel kell a képviselői feladatokat ellátni.
Köszönettel tartozom a családomnak, gyerekeimnek, hogy
erőt adtak ehhez a munkához valamint azoknak az algyőieknek,
barátoknak, munkatársaknak akik ötleteikkel, észrevételeikkel
segítették képviselői feladatom ellátását.
Köszönöm az eddigi bizalmukat és ehhez a megkezdett
munkának a folytatásához kérem további támogatásukat.
Tisztelettel:
BEKE SÁNDOR TAMÁS
képviselőjelölt
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Tisztelt Algyői Választók!
„BAKOS ANDRÁS vagyok, 1997 óta
önkormányzati képviselő, mióta Algyő
ismét önálló falu. Megválasztásom óta a
képviselő-testület pénzügyi bizottságában dolgozom és a bizottság elnökeként
büszke vagyok arra, hogy az önkormányzat vagyona folyamatosan nő.
Fontos tudnia minden algyőinek, hogy
miközben az elmúlt évtizedben az önkormányzatok nagy része a megyében forráshiánnyal küszködött, Algyő sohasem
került ilyen helyzetbe. Mióta önállóvá vált a településünk, elkészült
a szennyvízcsatorna, szilárd burkolatot kapott az utcák többsége,
új helyre költözött a könyvtár, új sportközpont épült, bérlakást
építettünk, megszépült a templom, és már készül a fürdő. Most is dolgoznak az útépítők a faluban. Az új telkeken új házak épültek, és ha a
helybeliek nem is mindig így látják, az, hogy ilyen sokan költöznek
hozzánk, azt jelzi: Algyőn igenis jó élni! Mindehhez az kell, hogy az
önkormányzat jól gazdálkodjon a rá bízott pénzzel, ez szerintem az
esetek döntő többségében sikerült is.
A mostani képviselő-testület – és személy szerint én is – nagyon fontosnak tartja, hogy új iskola épüljön, ennek érdekében
az első lépéseket már megtettük. Kiemelt fontosságú a bölcsőde
mielőbbi megépítése. Folytatni kell a telekalakítást, és ahhoz,
hogy ezeket a célokat elérjük, az is kell, hogy minél sikeresebben vegyünk részt a 2007-ben induló II. Nemzeti Fejlesztési
Terv pályázatain. Ez a szó, pályázat, jót jelent: aki képes arra,
hogy megírjon egy jó pályázatot, sokat segíthet saját közösségének. Ezért döntöttem úgy – több képviselőtársamhoz hasonlóan –, hogy megint tanulok: elvégeztük a Tempus Közalapítvány képzését, amelyen az unió kohéziós politikájából, a
pénzügyi eszközök felhasználásának feltételeiből, tervezésből,
programozásból, pályázatfigyelésből és forrásteremtésből vizsgáztam. Ezt a munkát szeretném folytatni, és folytatom is, ha Önök
újból bizalmat szavaznak nekem.
Kérem, ismét támogassanak a szavazataikkal!”

Kedves Algyőiek!
Talán sokan felismernek a
fényképről, mégsem tudják, ki vagyok. Nevem BITE JÁNOSNÉ és a
Bartók B. u. 29-ben lakom. Szeretem
Algyőt, és szeretnék a faluért és az
algyőiekért tenni.
8 éve, az önállóvá váláskor a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője
lettem, majd később a Faluház gazdasági vezetőjeként dolgoztam. Sok sikeres rendezvény közreműködője voltam
2005. januárjáig – nyugdíjba vonulásomig. A 8 év alatt
sok tapasztalatot szereztem a közigazgatás területén, amit
most hasznosítani tudnék.
Mivel sok a szabadidőm, a környezetemben élők gondjain, problémáin szeretnék segíteni, hiszen sok az idős,
egyedülálló ember és a fiatal egy-két gyermekes szülő
ebben a körzetben. Ebből a meggondolásból indulok az
idei képviselő-választáson.
Kérem, ne feledjék, hogy október 1-jén (vasárnap)
választás lesz, és az Önök szavazatain múlik, hogy kik
lesznek képviselők, kik döntenek Algyő jövőjéről a
következő négy évben. Ha megtisztelnek bizalmukkal és
rám (is) szavaznak, megköszönöm. Remélem, addig még
személyesen is találkozunk. Csak összefogva, együtt tehetünk Algyő további fejlődéséért, számítok Önökre.
Tisztelettel: Bite Jánosné
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Üdvözlöm Algyő Lakosságát!

Kedves Algyőiek!
BOGDÁN TAMÁS vagyok, 32 éves, Bence nevű kétéves kisfiam boldog édesapja. A Pécsi Egyetemen, 1995-ben szereztem
építészmérnöki diplomát, s azóta is a szakmámban dolgozom.
Szüleim, testvéreim mind itt élnek Algyőn, s némi szegedi kitekintés után én is újra hazatértem és itt alapítottam családot.
Talán ez az egyik oka annak, hogy mára – kinőve a gyermekkorból – nekem is nagyon fontos a hovatartozás, a gyökerek és
az, hogy ahol a fiam fel fog nőni egy igazán békés, biztonságos
település legyen.
Ezért szeretnék aktív részese lenni Algyő fejlődésének és nem
utolsósorban fejlesztésének, mérnöki tapasztalataimat ennek javára fordítani.
Úgy látom, hogy a fiatalok szívesen maradnak a községben, itt
építkeznek és sokan választják új lakóhelyükként is.
Munkám, életritmusom lehetővé teszi, hogy az ő ötleteiket is
felhasználva, saját elképzeléseimmel összehangolva a fiatalos
lendületet és dinamizmust, eredményesen ötvözzem a hagyományokat tisztelő, ma is jól működő testületi munkában.
Algyő földrajzi adottságait tekintve fontos lehet a jövőben sikeres pályázatokat írni, s a lehetőségeket maximálisan kihasználva részesülni az EU biztosította kedvezményekből. Ezekből a sikeres pályázati keretekből még többet fordíthatnánk a különböző
sportágak támogatására, erősítésére, hogy ezzel hosszú távon
biztosítsuk a fiatalok egészséges életmódjának lehetőségét,
szabad idejük otthonukhoz közeli hasznos eltöltését. Ez megnyugtató lenne a szülőknek, nevelőknek is.
Az otthonteremtők jelenlegi támogatási rendszerét kibővítve
további forrásokat kellene találni, hogy a fiatalok építkezését
segítsük.
Mint független jelölt ehhez kérem együttműködő segítségüket,
bizalmuk jeléül támogató szavazataikat.
Tisztelettel:
Bogdán Tamás
független képviselőjelölt

Tisztelt Választók!

BOLDIZSÁR ISTVÁN vagyok, 50
éves nős, két nagykorú gyermek édesapja. Születésem óta Algyőn élek. Bizonyára sokan ismernek, hiszen régi
algyői családhoz tartozom.
Tevékenységem a mezőgazdasághoz
kapcsolódik, így az általam szerzett
tapasztalataimmal és kapcsolataimmal
szeretném a termelést és a termékértékesítést hatékonnyá és hasznossá tenni.
Miért gondolom, hogy hasznos tagja lehetnék az algyői
képviselő-testületnek?
A település fejlődését, gondjait érezve mindig figyeltem és
igyekszem a közért dolgozni. Látom a település rendezése
fejlődik, ennek további munkájában szeretnék részt venni,
különös tekintettel a fiatalok szórakozási, pihenési érdekeinek
képviseletében. Fontosnak tartom azokat a fejlesztéseket és
programokat, amelyeket az önkormányzat maga elé tűz és a lakosság érdekeit szolgálják. Ehhez a képviselői munkához szeretnék én is hozzájárulni, hogy ezek teljesülhessenek, természetesen a lakosság véleményét figyelembe véve, a lakossággal a
kapcsolatot folyamatosan tartva. A falu fejlődésének, építésének
munkájában részt kívánok venni és tenni, hogy Algyő tovább
virágozzon, elérjen egy szép, csendes kisvárosi szintet.
Ezért kérem a Tisztelt Polgárokat, hogy a választás napján
jöjjenek el, szavazzanak rám, hogy a támogatásukkal az önkormányzat részévé váljak.
Tisztelettel köszönöm:

Kedves Algyőiek!

1958-ban születtem, s azóta Algyőn
élek. Feleségem szintén algyői: Gonda Terézia, aki Szegeden a Pelikán
Gyógyszertárban dolgozik.
Két gyönyörű lányom született:
Ágnes a Szegedi Egyetem Természettudományi Karán harmadéves, Zita
pedig a Deák Ferenc Gimnáziumban

másodikos.
Magánvállalkozó vagyok, mélyépítéssel foglalkozom,
emellett kecskéket tenyésztek. Tagja vagyok a Faluvédő
Egyesületnek, az Algyői Gazdakörnek. Tevékenyen és
szívesen veszek részt a falu különböző rendezvényein. Az
utóbbi években a Lovasnapokon tejivó versennyel egybekötött sajtkóstoltatással vettünk részt. Az idei október
13-án megrendezésre kerülő Mezőgazdasági Kiállítás
megszervezésében is segédkezem. Nagy örömmel látom
Algyő dinamikus fejlődését. Jelenlegi munkám a faluhoz
köt, sokat beszélgetek az emberekkel. Az ő véleményükkel
egyetértve szükség volna a közbiztonság megerősítésére,
egy korszerű általános iskolára, illetve a csapadékvízelvezető árkok karbantartására Biztosítani kellene a fiatalok
kulturált szórakozási lehetőségét Szorgalmazni kellene a
fürdő felépítése után a turizmus fellendítését .A további
tervek, célok megvalósításában szeretnék képviselőként is
részt venni, ebben kérem az Önök támogatását .
Farkas Imre
képviselőjelölt

41 éves vagyok. Minden, ami fontos
számomra, Algyőhöz köt, az otthonom,
a családom, a munkám.
Alapító tagja vagyok a Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti
Egyesület 2004-nek, ahol a Felügyelő
Bizottsági elnöke vagyok, és területi
műhelyvezetőként koordinálom a térség alkotóinak munkáját, valamint küldöttként részt veszek a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége munkájában. 2004-ben megkaptam a
Népi Iparművész címet.
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves
Munkabizottságában is a kézműves munka értékének tovább
örökítésén dolgozunk, országos összefogással.
2003. szeptemberétől vezetem az Algyői Művészkör szakmai tevékenységét. Kiállítás-szervezés, zsűriztetés és szakmai
anyagok tekintetében segítem a Művészkör alkotó tagjait, így
civil vezetőként is aktív részese vagyok a falu művészeti, kulturális életének. Régi álmom, hogy olyan rendszeres műhelymunkát
hozzunk létre a Művészkörrel, amelybe bevonhatnánk a falu
apraját-nagyját. Ez nagy előrelépést jelenthetne a kihalófélben
lévő népi kismesterségek felelevenítése, és a hagyományőrzésteremtés terén is.
Jó látni, ahogy az elmúlt időszakban fejlődött, szépült a
falu. Algyő földrajzi fekvése, a Tisza közelsége, a gyönyörű
templomunk, a Tájház, a helyi ízeink, a Lovasklub programja,
a készülő fürdő, a Galériaprogram kiadványokkal propagálva
komoly turisztikai vonzerőt is jelenthet. Mindezekhez szeretném a tudásomban, kreativitásomban és kapcsolataimban rejlő
lehetőségeket minél inkább kiaknázni, közösségünk érdekében.
Gálné Nagy Ildikó
független képviselőjelölt
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Tisztelt Algyőiek!
DR. GUBACSI ENIKŐ vagyok.
Algyőn élek, és ügyvédként dolgozom.
A munkám és a családom Algyőhöz
köt, szeretek itt élni és a jövőmet itt
képzelem el, ezért is fontos számomra,
hogyan alakul a település sorsa. 1998
óta vagyok az algyői képviselőtestület
tagja, illetve 2002 óta a jogi és ügyrendi
bizottság elnöke.

Az elmúlt négy évben képviselői tevékenységemet az Önök
érdekeinek és igényeinek figyelembe vételével gyakoroltam, így
szavazatommal támogattam a település fejlődését, szebbé tételét
és az itt élők közérzetének javítását szolgáló, reálisan megvalósítható és működtethető beruházásokat.
A jövőre vonatkozó célom az olyan beruházások és intézkedések támogatása, amelyek a lakosság életszínvonalának javítását szolgálják. Elsődleges fejlesztési programként egy új általános iskola megépítését, az utak és járdák további felújítását
tartom szükségesnek. Célszerű lenne megvalósítani szakorvosi
ellátások helyben történő igénybevételének lehetőségét is. Természetesen ezek mellett a gazdaságos, és a település érdekét
minden tekintetben szolgáló fejlesztéseket támogatom.
Köszönöm, hogy bizalmukkal megtiszteltek az elmúlt években! Kérem, hogy október 1-jén szavazatukkal támogassanak,
hogy a megkezdett képviselői munkámat a jövőben is folytathassam.
Tisztelettel:
Dr. Gubacsi Enikő
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm az eddigi bizalmukat,
és azt, hogy ajánlószelvényeikkel megtisztelve lehetővé tették
képviselőjelöltkénti indulásomat.
Örülök, hogy az elmúlt években gondolataikkal, észrevételeikkel megkerestek, ezzel hatékony
képviselői munkámat segítették.
Az önállóvá válásunk óta eltelt időben Algyő komoly
fejlődésen ment keresztül a józan, megfontolt gazdálkodás
eredményeként. Ez mindannyiunk közös eredménye.
Az elkövetkező évekre nézve döntőnek tartom, hogy
községünk eddigi lendülete továbbra is töretlen maradjon,
az új kihívásoknak meg tudjunk felelni, a kistérségekből
adódó lehetőségeket előnyünkre tudjuk fordítani.
El kívánom érni, hogy a következő képviselő-testület is
a lehető legnagyobb összhangban hozza meg döntéseit,
hatékonyan végezze munkáját.
Továbbra is azért dolgozom, hogy a község vezetése
jó gazda módjára, szívvel-lélekkel tevékenykedjen a falu
további fejlődése érdekében.
Ehhez kérem további támogatásukat, amelyet előre is
köszönök.
HERCZEG JÓZSEF
független jelölt
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Tisztelt Választók!
DR. GYÖRGY ANTAL vagyok.
Megköszönöm a kopogtató cédulákat, amelyek az Önök bizalmát fejezik ki számomra. E jelzés hatására indulok a 2006.
évi algyői önkormányzati választáson, mint képviselőjelölt.
Szeretnék hozzájárulni Algyő fejlődéséhez, szakmai tapasztalatommal segíteni a helyi mezőgazdaságban dolgozókat, főleg
a lehetőségek jobb kihasználásában, új növények, technológiák
bevezetésében.
Dolgozni szeretnék Algyő további töretlen fejlődéséért a lakosság megelégedésére.
1949. december 3-án születtem Sándorfalván. Szüleim 1953ban Algyőre költöztek és azóta itt élek. Az általános iskolát
Algyőn végeztem el, majd Szegeden a Ságvári Endre Gimnáziumba jártam, ahol 1968-ban érettségiztem. Ezt követően felvételt
nyertem a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolába, ahol öntözéses
meliorációs üzemmérnöki oklevelet szereztem.
1980-ban elvégeztem a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, majd ugyanitt öt éves kísérlet eredményeként egyetemi
doktori címet szereztem.
A szakmai utamat Nagyfán kezdtem, mint öntöző mérnök.
Később a Kendertermesztési Rendszer munkatársa lettem.
A cég tönkremenetelét követően létrehoztam a Kendertermesztési Irodát, majd később az Agro-Hemp Kft.-t, ahol ma is
dolgozom.
Családi életem rendezett. 1975-ben házasodtam meg. Három
gyermekem született, akiket felneveltünk, taníttattunk.
Tiszelt Választók! Kérem, szavazzanak rám is, hogy az Önök
bizalmából dolgozhassak a helyi önkormányzatban.
Jó választást, jó egészséget kívánok mindenkinek!
Dr. György Antal
független jelölt
Tisztelt Választópolgárok!
A rendszerváltás óta részt veszek a
helyi közéletben, politikában és annak
formálásában. Jelentős szerepet vállaltam Algyő leválásának előkészítésében
és annak megvalósításában. A Szegedtől
való leválás előtti részönkormányzatnál
is képviselő voltam, s azóta folyamatosan részt veszek, szerepet vállalok,
mint önkormányzati képviselő a testület munkájában, valamint
az Algyő fejlődését, arculatát kialakító döntések meghozatalában. Algyő önállóságának megszületése óta jelentős és látványos változásokon ment keresztül a település. A fejlesztésekből,
beruházásokból külön nem akarok egyet sem kiemelni, de aki
látni akarja, az látja, hogy milyen nagymértékben gyarapodtak
Algyő értékei.
A további fejlesztések irányát én elsősorban a centralizált általános iskola, sportcsarnok, helyi bölcsöde megépítésében, a
termálfürdő és tanuszoda kivitelezésében, bővítésében és annak
folyamatos fejlesztésében látom. Jelentősnek érzem és támogatom a sportot, és ezáltal a helyiek egészségmegőrzését.
Sok éves vállalkozói tevékenységem során széles körű gyakorlati tapasztalatra tettem szert, melyet hasznosan tudnám kamatoztatni az Önkormányzat és az algyőiek által elképzelt jövőbeni
fejlesztések, beruházások könnyebb megvalósítása érdekében.
Kérem ehhez szavazataikat és támogatásukat.
JUHÁSZ SÁNDOR
képviselőjelölt
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Kedves Algyőiek!
2002 évtől képviselőként felelősséggel
vállaltam el a feladatot, elsősorban azért,
mert a település lakóinak érdekeit tartom
fontosnak. A képviselőtestület a Közművelődési, Közoktatási és Sportbizottság vezetésével bízott meg, amelynek szívesen
teszek eleget. E munka komoly döntés előkészítő és szervezői tevékenységet jelent.
A közművelődés területén a programok
szervezésében és előkészítésében valamint
a lebonyolításában aktívan közreműködöm.
Több éven keresztül az „Egészséghét” programjait koordinálom, amely
évről évre pályázatból valósul meg.
A közoktatási feladatok között a törvényi változásokat követve sok
kihívással kell szembenézni. A felnövekvő nemzedék fejlődését hosszú
távon szolgálják a településen megvalósult beruházások, amelyre igazán
büszkék lehetünk. A közoktatási feladatokhoz és a sport tevékenységhez
kapcsolódnak: az óvodai tornaszoba kialakítása, a fiatalok aktív sportolásához elkészült gördeszka pálya, valamint a pályázati támogatásból
létrehozott ifjúsági klub. A fejlesztések között meghatározó jelentőségű
a fürdőépítés, amely több funkciót lát el, pl. nemcsak a gyermekek
úszásoktatására, sportolására, hanem a felnőttek fürdőzésére is
lehetőséget biztosít. A korábbi ciklus terveinek alapján konkrétan
megvalósulhat a bölcsődei ellátás is.
Szívügyem, hogy a településen aktív sportélet működjön, ennek
érdekében jött létre az Algyő Sportjáért Közalapítvány. Szponzori támogatások lehetőséget nyújtanak valamennyi korosztály számára a
sportolásra és a szabadidő eltöltésre.
Algyőt magaménak érzem, óvodavezetőként is folyamatosan figyelemmel kísérem a lakosok sorsát. Köszönöm azon választóknak,
akik leadták számomra a képviselői jelölésemhez szükséges ajánlószelvényeiket. Bízom abban, hogy a jó cél érdekében továbbra is elnyerem a választók bizalmát.
KARSAI LÁSZLÓNÉ
független képviselőjelölt
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TISZTELT ALGYŐIEK!
KISS RÓBERT vagyok, 31 éves, a Tiszavirág utca 48 szám alatt lakok. Feleségem
Kissné Bozsity Szuzana közgazdász, van egy
csodálatos kisfiunk Levente, aki 4 hónapos.
Édesapám Kiss István törzsgyökeres algyői
családból származik, édesanyám Szenti
Mária Kopáncson született, van két testvérem István és Zoltán.
1995-ben helyezkedtem el Algyőn a
Lambris kft-nél asztalosként, ahol az idén

műhelyvezető lettem.
Alapító tagja lettem az AFE nevű ifjúsági egyesületnek. Rendbe hoztuk az akkori strandot önkormányzati és civil segítséggel. Több kulturális rendezvényt szerveztünk az új faluházba, ez volt az-az egyesület, aki
először tárgyalt a falu akkori vezetőivel a leválás lehetőségeiről, ami
után lelkes kampányba kezdtünk. A sikeres elszakadás elindította Algyőt
a fejlődés útján. 1998-ban ott voltam az algyői Móra Ferenc Népszínház
megalakulásánál, szakmámból kifolyólag a díszletezésbe segédkeztem
és egy statisztaszerepem volt, később több darabba szerepeltem. 1999ben megalapítottuk több barátommal a DINAMIX Ifjúsági Egyesületet,
mellyel több színvonalas rendezvényt és pályázatot bonyolítottunk le,
(nemzetiségi estek, játszóházak, piactéri fajátékok). Ezt követően részt
vettem a Csatorna Társulás munkájában, mely során megvalósult Algyő
csatornázottsága és megnyitotta az utat a többi fejlesztések előtt, mint
például szilárd útburkolatok és aszfaltozás.
2003-ban érettségiztem Szegeden, és ugyanebben az évben kezdtem
el tanulmányaimat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ahol
művelődésszervező diplomát szereztem az idén.
Ezúton szeretném, megköszöni mindenkinek, aki ajánlószelvényével
lehetővé tette indulásomat.
Ha eddigi közéleti tevékenységem és személyem meggyőzte önt,
kérem, szavazzon rám.
Tisztelettel: Kiss Róbert
képviselőjelölt

Tisztelt Algyői Lakosok!

Tisztelt Választópolgárok!
Családunk 20 éve él Algyőn. 3 gyermekünk van, Bálint (9), Máté (14),
Bence (20). Férjem, Kopasz Péter vállalkozó. Jelenleg Szegeden dolgozom
a Tiszapart Suliban, ahol részképesség
zavarral küzdő gyermekekkel foglalkozom. Munkám mellett a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán tanulok
„Nyelv- és Beszédfejlesztő Pedagógus”
szakon. Büszkeséggel tölt el, hogy az
elmúlt 4 évben több civil szervezetben dolgozhattam. Kiemelném, hogy elnöke voltam az önkormányzat által 3 éve létrehozott
Algyő Sportjáért Közalapítványnak. Jelenleg itt kuratóriumi tag
vagyok. 4 éve tagja vagyok a Kulturális Oktatási és Sportbizottságnak.
Az Algyői Sportkör edzőjeként, volt válogatott sportolóként
és lelkes szülőként egyaránt szívügyem a vízi sport, a tiszai vízi
élet fejlesztése. Hiszem, hogy akik jobban ismerik a Tiszát, a
vízi élet szabályait és szépségeit, azok életébe beépülve nagyobb
jelentőséget kap a mozgás iránti igény, a természeti értékek
védelme vagy a közösségi tudat. Szakosztályunk ezen elvek
alapján igyekszik a versenysport, a szabadidősport ellátása területén működni.
Úgy gondolom, hogy Algyő kivételes helyzete, a település
nem mindennapi fejlődése stratégiailag is nagy jelentőséget
szán a sport, a közösségi élet, az egészséges életmód területén
megvalósuló fejlesztésnek.
Ebben szeretnék a továbbiakban is tevékenyen, eredményesen
dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását a választáson.
Köszönettel:
KOPASZNÉ DEMETER IRÉN
képviselőjelölt

Első alkalommal szeretném megmérettetni magam a helyi
önkormányzati választásokon. Mielőtt ismertetném elképzeléseimet, céljaimat, néhány sorban magamról tennék említést.
LACZI ZOLTÁN TAMÁS vagyok, 1976. 03. 10-én születtem
Szegeden, és azóta élek itt Algyőn, immár feleségemmel.
Iskolai végzettségeim:
– Algyői Általános Iskola
– Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, Szeged
– Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola Kara
Közéletben való részvételem: 1994-1999 – Algyői Fiatalok
Egyesületének pártoló tagja; 1999-2006 – Algyői Sportbarátok
Egyesületének elnöke; 2001-2003 – Algyői Sportkör elnökségi
tagja
Elképzeléseim:
Településünk eddigi lendületes fejlődésének megtartása az
ország nehéz megszorító intézkedései ellenére. Az ifjú házasok
vissza nem térítendő ill. kedvező, kamatmentes támogatásának
visszaállítása. Társasházak építésének elősegítése. Szeged és
Algyő közötti oktatási, kulturális kapcsolatok megerősítése a különválás ellenére, kihasználva Szeged egyetemi városi státuszát.
A helyi közbiztonság megerősítése, főbb helyekre térfigyelő kamerák kihelyezése.
Bízom benne, hogy mások is ebben látják sikeres fejlődésünk
útját.
Tisztelettel: Laczi Zoltán független jelölt
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Tisztelt Algyői Választók!

Tisztelt Algyői Választók!
Azoknak szeretnék bemutatkozni, akik esetleg nem ismernek.
Nevem: LÉNÁRT FERENC, 48 éves, nős, 2 felnőtt lány
édesapja. Az általános iskolai tanulmányaimat Algyőn végeztem, majd Szegeden szakmunkásképzőben géplakatos szakmát
szereztem.
1997-ben Kálmán testvéremmel megalapítottuk a Lambris
Kft.-t, amely jelenleg is egy jól működő vállalkozás, melyben 11
algyői szakmunkást foglalkoztatunk.
Egyenes, becsületes, őszinte embernek tartom magam és
szerintem mások is. Az őszinte tenni akarás vezérelt abban, hogy
indulok az önkormányzati választáson. Hobbim a horgászat, de
elítélem a Tisza halászok által történő lerablását, és ha módomban áll tenni is fogok ellene.
Terveim között szerepel, hogy ne csak a befolyt pénzt költse
el az önkormányzat, hanem vállalkozásokat csábítson a faluba,
hogy munkahelyek teremtődjenek és a befolyt adókból gyarapodjon a falu és a közösség.
Kérem, aki ugyanígy vélekedik ezekről a dolgokról, szavazatával támogasson!
Tisztelettel:
Lénárt Ferenc
független jelölt
Tisztelt Algyői Választók!
Néhány perccel ezelőtt már amiatt aggódtam, hogy nem fog
sikerülni összeszednem azt a pár dolgot, amit Önöknek írni
szeretnék magamról. Egész nap kavarogtak a gondolatok a fejemben, mert tudom, hogy fontos, hogy ha valaki nem ismer
igazán, akkor milyen képet alakít ki rólam. Gondoltam írok arról,
hogy annak idején, 20 évesen, hogyan indítottuk újra el Algyőn
a kézilabdázást harmadmagammal; vagy arról, hogy szintén
hárman milyen nagy lelkesedéssel fogtunk neki megszervezni
az AFÉ-t (Algyői Fiatalok Egyesülete), hány partit, vetélkedőt
szerveztünk. Megemlékezhetnék arról, hogy milyen jó volt az
elejétől benne lenni a színtársulatban és örömet okozni annak a
jó néhány embernek, akik látták az előadásokat. Esetleg mesélhetnék a hobbijaimról: a sportokról, a zenélésről vagy a magyar
őstörténetről Büszkélkedhetnék a munkámmal, az angol tanítással egy szegedi magániskolában, vagy a munkámmal az angliai
Newburyben. Azonban rájöttem, hogy ezek nem adnának teljes
képet rólam.
Az imént fürdettem meg egy hónapos kislányom, Csinszkát,
és ekkor vált világossá, hogy mit is szeretnék Önökkel tudatni
magamról. Ott feküdt előttem mosolyogva, egybegyúrva minden, amit rólam tudni érdemes. Minden fontos dolgot ő képvisel
és remélem minden, ami bennem értékes, amit a szüleimtől kaptam, az benne fog kiteljesedni: a párom iránt érzett szerelmem,
az édesanyám iránti odaadás, édesapám tisztelete, a nagyszüleim
csodálata, a barátaim kitartása, a magyar emberek hazaszeretete.
Ezeket mind át kell adjam neki, és nem fogok szégyent vallani.
Algyőt a szülőmnek és a gyermekemnek is tekintem. Ami sok
jót kaptam tőle és az itt élőktől, azt vissza kell, hogy adjam. Ha
sikerül, akkor képviselőként, ha nem, akkor máshogy.
MOLNÁR ÁRON
(roni)

Nyugdíjas jogász-közgazdász vagyok, feleségem dr. Molnár Mária
gyermekorvos.
2002-ben az önkormányzati választáson néhány szavazaton múlott, hogy
nem kerültem be a képviselő-testületbe, külső tagként azonban részt vállaltam a Község-üzemeltetési Bizottság munkájában. Ez idő alatt jobban
megismertem a település gondjait.
A jelenlegi önkormányzati választáson azért indulok, hogy a
település lakóinak érdekeit képviselve a szociális védőhálót minél több rászorulóra ki tudjuk terjeszteni.
Algyő az elmúlt nyolc évben sokat fejlődött, de joggal merül föl
a kérdés: településünk vajon felhasználta-e minden lehetőségét,
és kellőképpen csökkentette-e költségeit? Mint ismeretes, az
EU-s pályázati lehetőségek a jövőben jelentősen nőnek, s ezt
ki kell használnunk. A sikeres pályázatokhoz minden tudásommal hozzájárulok, s megválasztásom esetén azon munkálkodom
majd, hogy az ebben rejlő lehetőségeket a település maximálisan
kihasználja.
Programom néhány eleme:
Bölcsőde és új iskola építése tornacsarnokkal – Fiatal családok otthonteremtésének támogatása, új bérlakásépítési program
– Kedvezményes közüzemi díjak a nyugdíjasokról való gondoskodás jegyében – Algyő váljon várossá értékei, hagyományai
megőrzése mellett
Dr. Loyd Péter
független jelölt
Tisztelt Választók!
Ott kezdődik minden, amikor az ember megszületik. Belekerül egy családba,
ha szerencséje van, akkor olyanba, akik
tudják elfogadni a jót és fenntartásokkal
fogadni a rosszat. Érzékenyek mindenre,
figyelnek másokra, nem közömbösek az
őket körülvevő világ dolgaira. Éreznek
sajnálatot, tolerálják mások cselekedeteit. Nem befolyásolja őket önzőség,
irigység, csak a segíteni akarás. Mi más kell ehhez, mint megtalálni azt a közeget, amiben mindez kiteljesedhet. Én úgy érzem
életem eddigi időszakában igyekeztem azt tenni, amit otthon
tanultam: észrevenni a bajt, és segíteni ott, ahol tudok.
Jó néhány éve megadatik, hogy a közösségért dolgozhatom,
kaptam rá esélyt, természetesen az itt lakók jóvoltából. Ezért
szerencsésnek mondhatom magam. Úgy gondolom, hogy a
munkám, melyet a községünk érdekében eddig végeztem, eredményes volt. Büszke vagyok rá, de természetesen tudom, hogy
ez nem csupán egy-két ember erőfeszítésének köszönhető. Csak
járják végig a településünket, próbálják maguk elé képzelni a
néhány évvel ezelőtti Algyő képét. A sáros utcákat, a szántót a
főtér helyén, a bozótot az épülő fürdőnk területén, az allergén
nyárfást a barakktáborban! És hol van már a barakktábor? De,
aki ezen túl még mást is észrevesz, láthatja a fejlődést, és elismeri azok munkáját, akik tesznek, és jót tesznek a köz javára. Én
szeretem ezt a munkát, még nem fáradtam bele, számtalan elképzelésem és tervem van a jövőre nézve, ezek megvalósításához
kérem az Önök segítségét, és október 1-jén a szavazatát.
MOLNÁRNÉ VIDA ZSUZSANNA
képviselőjelölt
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Tisztelt Algyői Választópolgárok!
SÜLI ZAKAR MARIANN vagyok,
2002 óta veszek részt az önkormányzat
munkájában képviselőként. Angol-magyar szakos tanárként dolgozom mellette a Szegedi Tudományegyetem másoddiplomás képzésére járok. Férjnél
vagyok, kisfiam 1,5 éves.
Foglalkozásomból adódóan elsősorban a gyermekeket, az
ifjúságot kívánom képviselni és támogatni. Fontosnak tartom
az oktatás, a nyelvtanulás, a sportélet folyamatos fejlesztését,
a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezését. Továbbra is
támogatni fogom, és kiemelt figyelmet fordítok a nyugdíjasokra
és a civil szervezetekre.
Céljaim:
bölcsőde és új iskola építése algyőieknek,
az algyői munkahelyekre algyőiek kerüljenek,
a nyugdíjasok kedvezményes közüzemi díjakat fizessenek,
Szeged központjáig járjon a helyi buszközlekedés,
a helyi egészségügyi szakrendelések bővüljenek.
Kérem továbbra is az Önök támogatását és együttműködését
ahhoz, hogy minden algyői lakos jobban és eredményesebben
élhessen, dolgozhasson településünkön.
Tisztelettel:
Süli Zakar Mariann
képviselőjelölt
Tisztelt Algyői Választópolgárok!
Amióta településünk visszanyerte
önállóságát elmondhatom magamról,
hogy aktív résztvevője vagyok az algyői
közéletnek.
Néhány civil szervezet tagjaként is
fontosnak tartottam a közösség kisebb
csoportjainak megszervezését. Indíttatásom és családom hagyományaihoz
hűen mindig szerettem és ragaszkodtam a földhöz, megélhetésünk biztos alapja ma is a mezőgazdaságból származik. Az
évek során mindig igyekeztem a települést érintő döntésekhez
a tudásom legjavát nyújtani, egyre nagyobb felelősséget éreztem a problémák megoldása iránt. Jól eső érzés, hogy részese
lehetek annak a fejlődésnek, mely Algyő életében az utóbbi
néhány évben megfigyelhető. Különösen az utak és a közterek
felújítása, szépítése okozott örömet. Büszke vagyok arra, hogy
ezekhez a munkákhoz véleményemmel, javaslataimmal is hozzá
tudtam járulni. Az előttünk álló beruházások igényes és színvonalas kivitelezésében a továbbiakban is szeretnénk részt venni
és a falu fejlődését szolgálni. Éppen ezért, hogy továbbra is részt
vehessek a képviselő-testület munkájában, szükségem van az
Önök támogatására és szavazatára.
Bizalmukat előre is köszönöm.
Tisztelettel:

VIDÁCS LÁSZLÓ
képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
TORMA TIBOR ISTVÁNNÉ vagyok,
de sokan csak R. NAGY MÁRIA néven
ismernek. Algyőn élek, szüleim is algyői lakosok, a családom nagy része szintén itt él.
Munkahelyem is algyői, az általános iskola,
ahol immár 27. éve tanítok az alsó tagozaton. Két fiam van, egy 19 és egy 15 éves.
Általános iskolás koromtól kezdődően
aktív közösségi életet élek, több társadalmi
szervezetnek vezetője vagy tagja voltam
és jelenleg is vagyok. Indíttatásom okán
elsősorban a település kulturális életére van rálátásom, ezen a területen tehetek a legtöbbet. Ebben az évben elhatároztam, hogy mint
képviselőjelölt indulok az önkormányzati választásokon. Úgy érzem,
ezáltal még többet tehetnék a település fejlődéséért, a községben élő
emberekért.
Fő célkitűzéseim:
– Elsősorban az Algyői Általános Iskola, mint ÖKO-iskola, kistérségben történő vezető szerephez juttatása.
– Nemzetközi kapcsolataink bővítése.
– Egy új, korszerű iskola megépítése.
– Iskolánk meglévő eszközeinek bővítése, ezzel az oktatás színvonalának erősítése.
– Az új bölcsöde kialakítása, ezáltal új munkahelyek teremtése.
– Algyő idegenforgalmának fellendítése, melyhez szorosan kapcsolódik az új uszoda megépítése, a kulturális élet fejlődése.
– Algyő nagyközség fejlődési ütemének, a már elindult fejlesztések
további segítése.
Mindezekhez természetesen fontos a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, hogy településünk fejlődése ne álljon meg, hogy újabb
és újabb eredményekről lehessen beszámolni az itt élő embernek.
Mindezt úgy tudom elképzelni, ha mindennapi kapcsolatot tartok
választóimmal. Remélem Algyő választópolgárai támogatják elképzeléseimet és azt október 1-jén azt szavazatukkal is megerősítik.
Torma Tiborné R. Nagy Mária

Kedves Algyőiek!
Tisztelt Választópolgárok!
A következő önkormányzati ciklusra vonatkozó programját,
Algyő fejlődését szolgáló javaslatait

dr. Piri József
polgármesterjelölt

szeptember 28-án (csütörtökön) 18 órától
a faluház nagytermében ismerteti a választókkal, az
érdeklődőkkel.

Mindenkit szeretettel várok!

Ébresztő, Algyő!

Mi vár reánk, algyőiekre a megszorítások során?
címmel
az Algyői Közszolgálati Egyesület fórumot rendez
2006. szeptember 28-án, csütörtökön 17 órakor
az algyői Faluházban
dr. Latorcai János
( országgyűlési képviselő, a gazdasági bizottság alelnöke) részvételével

Házigazda:
dr. Gonda János polgármesterjelölt
Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk!
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Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek
Algyőn a 2006. évi önkormányzati választáson két polgármester jelölt indul. Az Algyői Hírmondó szerkesztő bizottsága
lehetőséget biztosított a két polgármester jelöltnek, hogy azzal tegye összehasonlíthatóvá munkásságát és terveit, hogy 3 azonos
kérdésre válaszol. A szavazólapon is föltüntetett betűrend szerint dr. Gonda János, illetve dr. Piri József az alábbiakban mutatja be
eddigi közéleti tevékenységét, értékeli a települési önkormányzati munkát, és vázolja programját, továbbá leteszi „névjegyét”.
DR. PIRI JÓZSEF vasútforgalmi technikumot végzett, az
egyetem után az olajiparnál a vállalati jogsegélyszolgálatot irányította, majd egyéni ügyvédként dolgozott egészen 1997-ig, amikor
Algyő polgármesterévé választották. Úgy véli: „Az önkormányzati
ciklusokban nyújtott teljesítmény igazolja, hogy egy jelölt mennyire
alkalmas a következő négy év feladatainak ellátására, kihívásainak
megfelelni. Sikerült olyan közéleti emberekkel együtt dolgoznom,
akik biztos pontot jelentenek Algyő életében. Alapszakmám mellé
szereztem egy másikat, ami igénybe veszi minden percemet és gondolatomat, ezt a munkát csak igaz algyőiként lehet végezni.”

DR. GONDA JÁNOS vagyok, 46 éves
ügyvéd, nős, két gyermek édesapja. 1994ben választottak először az algyőiek önkormányzati képviselővé, és az azt követő
választásokon is mindig megtiszteltek
bizalmukkal. 1998 és 2002 között Algyő
Nagyközség alpolgármestereként dolgoztam, 1998 óta a megyei közgyűlésnek is
tagja vagyok. Azóta a hobbim a hivatásom: Algyőért és az algyőiekért végzett munka.

– Mit tekint eddigi önkormányzati munkája három legnagyobb
eredményének?
– Algyő életében a rendszerváltozás utáni időszak két fő szakasza: a
Szegedhez tartozás időszaka, majd 1997-től az önálló, autonóm önkormányzati lét. Fontos eredmény, hogy kialakult az a közösségi forma,
amely a rendszerváltozás után néhány évvel lehetővé tette a helyi közélet aktivizálódását. Az önállóságnak köszönhetően a településen az infrastrukturális és műszaki beruházások sokaságát sikerült megvalósítani
– a fejlődés egészének örülök. A településnek arculata lett, a hosszabb
távra tervezett fejlesztési koncepció mentén, a lakossággal egyeztetett
beruházásokat sikerült megvalósítani. Ezek közül a két legkorábbi, a
szennyvízberuházás és a faluház fölépítése megalapozta a helyi közéletiséget. Aztán a település lakóinak igényeit figyelembe véve épültek az
utak, rendbe tettük a temetőt.
– Hogyan értékeli: az elmúlt négy év mit hozott Algyő életében?
– A most lejáró ciklusban a megyei közgyűlésben is dolgozhattam a
jogi és ügyrendi bizottság elnökeként. Ez kitekintésre adott lehetőséget,
azoknak a kapcsolatoknak a megteremtésére, amelyek a térségi és regionális önkormányzás irányába mutatnak. Ugyanakkor a szegedi
többcélú kistérség társulás alelnökeként állíthatom, ez is jelentős
szerepet játszott a helyi önkormányzati feladat ellátásában. Mivel bizonyos önkormányzati, illetve az államtól átvállalt feladatok ellátására
a szükségesnél alacsonyabb összegű normatív támogatást kapunk, kistérségi együttműködésben igénybe vehetjük a plusz normatívát, így
javítjuk az önkormányzati szolgáltatást. Algyő kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Részben ezeknek az adottságoknak a
kihasználását és fejlesztését is szolgálták az elmúlt 4 év beruházásai,
amelyekhez pályázatokkal jelentős állami támogatást szereztünk. Ilyen
például a településrekonstrukciós program. Az építési telkek alakítása is folytatódott. A lakossággal egyeztetve megépítettük, befejezés
előtt áll a termálfürdő nagy beruházása, aminek térségi szerepe lesz.
Lehetőség nyílt a bölcsőde építésére. Így a település képes gondoskodni
az újszülöttektől kezdve az óvodásokon, iskolásokon és felnőtteken át
egészen az idősekig, az elhunytakig.
– Milyen programot valósítana meg a következő négy évben?
– A folytonosságot tartom fontosnak. Figyelembe kell venni: ahhoz,
hogy az uniós támogatásból minél több a térségbe jusson, regionális
programok alapján kell pályázni. A következő négy évben elindul a
közigazgatás reformja, létrejönnek a regionális önkormányzatok, új
tartalmat kapnak a települési és kistérségi kapcsolatok, a megyei önkormányzat szerepe is átalakul. Fontosnak tartom, hogy e testületekben
ott legyek, hiszen fogadó késszé kell tenni a térséget, ezen belül községünket a változásokra, mert csak így kaphatunk jelentős fejlesztési
forrásokat. Helyben a lakossággal egyeztetve további lendületet kaphat
az építési telkek alakítása, az út és járdarekonstrukció, de a munkahely teremtő beruházások is, amelyek alapja lehet az algyői ipari park,
melynek egyik alapítója az önkormányzat. A várható beruházások sokasága azt jelenti, hogy Algyő kiemelt szerepet kap a következő négy
évben. Erre reményt ad az M43-as út építése, a helyi kulturális és idegenforgalmi lehetőségeknek a Gyevitúr Kft. által szervezett fejlesztése.
Közben Algyő lakosságszáma nem csökken, ami azért fontos, mert
így tartható a községi lét, az intézmények működtetésének színvonala,
erősödik az identitástudat. Tehát Algyő beintegrálódik egy térségbe, de
autonómiáját, önállóságát soha nem adja fel.

– Mit tekint eddigi önkormányzati munkája három legnagyobb eredményének?
– Fontosnak tartottam, hogy minden, az algyőieket érintő
döntés az ő érdekükben és megkérdezésükkel szülessen. Ennek
megfelelően indítottuk el népi kezdeményezésünket, hogy a híd
melletti területet visszaszerezzük az önkormányzat tulajdonába,
hisz ez a közösség érdeke. A kezdeményezést több mint félezer
algyői polgár látta el kézjegyével, nevét adva a javaslathoz – ez
komoly lakossági igény kifejeződését jelentette. Az önkormányzat vezetése mégis a visszavásárlás ellen döntött. Kezdeményeztem bölcsőde építését és új iskola tervezését, s javaslatomra
született meg a szociális rendelet módosítása, hogy közüzemi
díjtartozás miatt senkinek a házát ne árverezzék el.
– Hogyan értékeli: az elmúlt négy év mit hozott Algyő életében?
– A település nem tudta teljes mértékben kihasználni a rendelkezésére álló lehetőségeket. A szűkebb csoportérdekek most
sajnos fontosabbak a falu vezetése számára, mint az itt élő
algyőieké, így oda jutunk, ahol az önállóvá válás előtt voltunk...
Mi tüntettünk azért, hogy a Gyurcsány-kormány fejezze be a 47es út négysávosítását, amelyen sajnos több algyői is életét vesztette. Polgármester úr nem támogatta a kezdeményezést, sőt most
– függetlenségének búcsút intve – épp azok támogatását fogadja
el a megyei közgyűlési listán, akik ezt a helyzetet előidézték, és
most is megszorító csomaggal szeretnék megoldani a gazdasági
problémákat.
– Milyen programot valósítana meg a következő négy
évben?
– Eddig „ellenzékben” is igyekeztem tenni Algyőért a megyei
közgyűlésben és azon túl is. Több sikeres kezdeményezés (Trianon-film bemutatása, Süli András emléktáblájának elkészítése,
Csongrád Megye Alkotódíjának kezdeményezése a Népszínháznak, háborús hősök nevének helyreállítása a templom falán
stb.) mellett három ország részvételével nemzetközi találkozót
szerveztünk, így Algyő is rákerült az eurorégió térképére. Én
– elődömmel ellentétben – vallom: ne a polgármesternek legyen
„saját” faluja, hanem az algyőieknek legyen őket szolgáló polgármesterük. Ha bizalmat kapok a választóktól, ennek szellemében fogom minden algyői érdekében polgármesteri munkámat végezni.
Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
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