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2010. szeptember

Október 3.:
önkormányzati választás
Algyõn 4 ezer 341 választópolgár
jogosult arra, hogy 2010. október
3-án a szavazó urnák elé járuljon a
4, voksolásra kijelölt szavazókörben.
A különbözõ jogszabályok változása miatt az eddigiekhez képest módosultak a helyhatósági
választás részletei. Így például a
korábbiaknál rövidebb (5 helyett
bõ 2 hét) idõ alatt és több ajánlószelvényt kellett összegyûjteniük
a szeptember 3-i., 16 órás határidõre azoknak, akik jelöltként kívántak indulni a helyhatósági választáson. Vagy például: 13-ról 8ra csökkent nagyközségünk önkormányzati képviselõ-testületének létszáma. Továbbá: a területi önkormányzati listás voksoláskor – a korábbiakkal ellentétben nem kettõ, hanem – egy választókerültnek számít a megye

azon területe, mely a 2 megyei jogú városon kívüli.
Idén Algyõn 4 polgármesterjelölt
indul az egyetlen vezetõi helyért, továbbá 30 képviselõjelölt küzd azért,
hogy bekerülhessen az immár 8 fõs
testületbe. Közvetlenül választunk a
polgármesteri, illetve képviselõi megbízatást vállaló jelöltek közül; továbbá az 5 közül az egyik listára adott
vokssal közvetetten küldünk képviselõket a megyei közgyûlésbe.
Az Algyõi Hírmondó – a négy
évvel ezelõtt teremtett hagyományt
követve – a lap különszámával segíti az algyõieket a döntéshozatalban azzal is, hogy fórumot biztosít
a jelölteknek a bemutatkozásra és
programjuk ismertetésére, illetve
– a www.valasztas.hu honlap adataira támaszkodva – ismerteti a voksolással kapcsolatos tudnivalókat.

Polgármesterjelöltek
Algyõn 4 jelölt gyûjtötte össze a
polgármesteri választáson induláshoz szükséges mennyiségû, legalább 131 érvényes ajánlószelvényt. A legtöbb szavazatot elnyerõ jelöltet tekintjük a következõ

négy évben a nagyközség polgárai között az elsõnek.
Az arra illetékes választási bizottság az alább olvasható idõpontban vette a polgármesterségre 4
jelöltet.

Jelölt neve
Jelölõ szervezet
Beke Sándor Tamás
Független

Státusz
Nyilvántartásba véve

Dr. Gonda János

Fidesz

Nyilvántartásba véve

Herczeg József

Független

Nyilvántartásba véve

2010.09.02

JOBBIK

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

Molnár Áron

Dátum
2010.09.01
2010.09.01

Polgármester-jelöltek vitája
Az Algyõi Hírmondó szerkesztõsége 2010.
szeptember 24-én 17 órakor, a Faluház
színháztermében kínál bemutatkozási lehetõséget az algyõi polgármester-jelöltek számára. A sajátos kampányzáró rendezvénynek is tekinthetõ esemény valójában egy, a demokratikus hagyományokból jól ismert és elfogadott jelöltek közötti moderált vita lenne.
Ez a találkozó arra is lehetõséget kíván
teremteni, hogy az algyõiek feltehessék
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kérdéseiket, elmondhassák javaslataikat
a falu vezetésére pályázóknak. Világossá
válhat, hogy ki mit tart a következõ négy
év legfontosabb teendõinek. A lakossági
kérdéseket a fórum elõtt – szeptember
22-én, csütörtökön 18 óráig – lehet elküldeni az algyoihirmondo@gmail.com
e-mail címre, illetve bedobni az algyõi
könyvtárban és a faluházban az erre kijelölt urnákba.
a Hírmondó Szerkesztõsége

Az algyõiek képviseletét vállalnák
44 ajánlószelvényt kellett összegyûjtenie annak, aki Algyõn önkormányzati képviselõ-jelöltként kívánta nyilvántartásba vetetni magát a helyi
választási irodán. E feladatot szepJelölt neve
Bakos András
Bakos István
Balázs Zsolt
Barta László
Beke S. Tamás
Canjavec Tamás
Dr. Gonda János
Dr. Gubacsi Enikõ
Gubacsi Zoltán
Dr. György Antal Miklós
Harcsás Erzsébet Gizella
Herczeg József
Juhász Sándor
Karaszné
H. Szabó Katalin Nóra
Kecskeméti Zoltán János
Kiss Róbert
Kopaszné Demeter Irén
Lele Lajos Sándor
Molnár Áron
Molnárné Vida Zsuzsanna
Pongrácz Tamás
Dr. Roczkó András
Dr. Süli-Zakar Tímea
Szûcs Szilveszter
Torma Tiborné
R. Nagy Mária
Tóth Gyuláné
Török Rita
Vidács János
Vidács László
Zsoldos Zoltán

tember 3-án 16 óráig 30 személy
teljesítette. Közülük a 8 legtöbb voksot összegyûjtõbõl lesz valóban képviselõ. Algyõ egyéni listás települési önkormányzati jelöltjei:

Jelölõ szervezet
Független
Független
Független
Fidesz
Független
JOBBIK
Fidesz
Független
Független
Független
Független
Független
Független

Státusz
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

Dátum
2010.08.25
2010.09.01
2010.09.03
2010.09.02
2010.09.01
2010.09.01
2010.09.01
2010.09.02
2010.09.02
2010.08.27
2010.08.27
2010.09.02
2010.09.02

Fidesz
Fidesz
Független
Fidesz
Független
JOBBIK
Független
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Független

Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

2010.09.02
2010.09.02
2010.08.25
2010.09.02
2010.09.03
2010.09.01
2010.09.01
2010.09.02
2010.09.01
2010.09.01
2010.09.02
2010.09.01

Fidesz
JOBBIK
Független
Független
Fidesz

Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

2010.09.01
2010.09.01
2010.09.01
2010.09.01
2010.09.01

Algyõ szavazókörei
TEVK
sorszám
00

Szavazókör
sorszáma
1

Szavazókör
címe
Faluház, Búvár utca 5.

00

2

Ált. Isk. Kastélykert u. 60.

00

3

Fehér Isk. Kastélykert u. 59.

00

4

Ált. Isk. Kosárfonó u. 16.

Megjegyzés

település szintû lakcímmel
rendelkezõk részére kijelölt

(A szavazókörhöz tartozó terület leírása megtalálható a www.valasztas.hu oldalon.)
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Török Rita
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
„Lakhely: Algyõ. Életkor: 30.
Csillagjegy: Skorpió.
Foglalkozás: gazdasági informatikus, számítástechnika tanár.

Érdeklõdési kör: Állat- és növényvédelem, megújuló energiaforrások, népi hagyományok.
Kedvenc sport: Kosárlabda, tollaslabda, teke (bowling)
Algyõi tevékenységi kör:

Algyõi Gondolat, szerkesztõbizottsági tag. Algyõi Kerecsen Egyesület (2010, elnök).
Célok:
Algyõ falusi (nagyközségi) mivoltát,
függetlenségét, természeti adottságait, fizikai értékeit meg kell õrizni az utókornak, ugyanakkor tudni kell okosan használni azokat. A
fiatalokat és idõsebbeket is vissza
kell vezetni az egymás iránti tisztelet helyes útjára, számukra korosztályuknak megfelelõ sportolási
és kulturális lehetõségeket, tartalmas közösségi életet kell biztosítani! Helyi szinten is, mindent, amit
lehet, el kell követnünk azért, hogy
az embereknek becsületes munkát
és biztos megélhetést, a szellemi és
testi fogyatékkal élõknek segítséget,
a vállalkozóknak stabilitást és elõre tervezhetõséget, a nyugdíjasoknak nyugodt és biztonságos öregkort, az algyõi fiatal házasoknak
vonzó letelepedési lehetõséget tudjunk nyújtani!”

Bakos István, független
„Tisztelt Algyõi
Választópolgárok!
Bakos István vagyok, 42 éves, nõs,
szüleim, én és családom is algyõi
lakos. Két lányom van: 19 és 11

évesek. Általános iskolás korom
óta aktív közösségi életet élek a
településen, több helyi társadalmi civil szervezet tagja, 2004 óta
az Algyõi Lovasklub elnöke vagyok. Hatodik éve aktívan részt
veszek az Algyõi Lovasnapok szervezésében, segítem a nagyrendezvények sikeres megvalósítását.

Ebben az évben elhatároztam,
hogy mint képviselõ-jelölt indulok
az önkormányzati választáson. Úgy
érzem, ezáltal még többet tehetek településünk fejlõdéséért, a
községben élõ emberekért. Fõ célkitûzéseim: hogy a helyi vállalkozók, vállalkozások minél szorosabb együttmûködése megvalósuljon az önkormányzattal és a lakossággal. Hogy a civil szervezetek hatékonyabban tudjanak
együttmûködni, elõsegítve a település fejlõdését. Fontos feladat a
turizmus fellendítése a helyi szervezetek, a vállalkozói szektor és a
lakosság bevonásával, közremûködésével. Közös feladat Algyõ fejlõdési ütemének, a már elindult
fejlesztéseknek a folytatása és befejezése. Továbbra is fontos a pályázati lehetõségek kihasználása,
hogy településünk fejlõdése eredményes és folyamatos legyen.
Arra törekszem, hogy a lakosság
problémáival a hétköznapokban
is minél többet tudjak foglalkozni.
A további tervek, célok megvalósításában szeretnék az Önök bizalmával képviselõként is részt
venni, melyben tisztelettel kérem
támogatásukat.
Tisztelettel:
Bakos István”
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Canjavec Tamás
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
„Nevem Canjavec Tamás 1973ban születtem Szegeden.
Két gyermekes családapa vagyok, leányom Panna, fiam Tamás.

Feleségem Annamária egészségtan tanári szakot végez a fõiskolán, mellette szüleinél dolgozik.
Édesapám Algyõn tv mûszerészként 35 évet, édesanyám a Szegedi Ruhagyárban 33 évig dolgozott, most mindketten nyugdíjasok.
Hûtés-, klímatechnikával, valamint épületgépészettel foglalkozom.
Algyõn közéleti tevékenységeim:

– quadriatlon szakosztály vezetõje,
– algyõi sportkör elnökségi tagja,
– Móra Ferenc népszínház tagja,
– sportrendezvények szervezése és lebonyolítása,
– 1998-ban megkaptam az
Algyõért érdemérmet,
– Algyõi Gondolat szerkesztõbizottságának tagja.
Sportban elért eredményeim:
– Quadriatlonba 1996-ban Európa bajnokok, 1997-ben Ibizán
világbajnoki negyedikek lettünk
valamint több Európa kupa futamon állhattunk a dobogó felsõ fokára;
– Az AKE kézilabdacsapatával
bejutottunk az NBII-es bajnokságba;
– Ökölvívóként 2001-ben országos ötödik helyezést értem el.
Képviselõnek lenni egy szolgálat, szolgálni a falu közösségét és
végrehajtani akaratukat.
Célom egy igazi falusi légkör
megteremtése, amilyen gyermekkorom emlékeként él Algyõrõl.
Idõs emberek padokon ülve az utcákon, állatok és veteményes a portákon, nyitott kapuk, nyugodt éjszakák, szomszédok közti igaz barátság.”

Balázs Zsolt, független
„Tisztelt Algyõiek!
Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik 13
éve az üzlet nyitásakor segítsé-

gemre voltak, és mindazoknak,
akik az évek alatt vásárlásukkal
segítették a vasbolt gyarapodását.
37 éves vagyok. Ide születtem
és itt is nõttem fel. Immár huszadik éve töltöm napjaim nagy részét a helyi emberekkel. Hétköznapokon az algyõiektõl nagyon
sok bizalmat, sokszor pozitív energiát kapok. Tisztában vagyok azzal, hogy ezt képviselõként egy
szempillantás alatt el lehet veszíteni. Hogy ez ne így történjék, és
az ember-ember maradjon, nem
kell mást tennie, mint amire felhatalmazták, megbízták. A falu érdekeit kell szem elõtt tartania!
Köszönöm kedvesem, Marianna, lányaim, barátaim és az Önök
támogatását!”

2010.
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
www.valasztas.hu
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Dr. Gubacsi Enikõ, független
„Kedves Algyõiek!
Köszönöm, hogy a korábbi helyi
választásokon bizalmukkal megtiszteltek, idén pedig az ajánlószelvényeikkel ismét lehetõvé tették a jelöltségemet!
12 éve vagyok a képviselõtestület tagja, 8 éve az ügyrendi bizottság elnöke.
Testületi és bizottsági tevékenységem során a település töretlen
fejlõdését és a lakosság érdekeit
szolgáló döntéseket támogattam.

Az ügyvédi munkám és a családom Algyõhöz köt, szeretek itt élni és a jövõmet is itt képzelem el.
Tudásommal és tapasztalatommal a jövõben is szeretnék hozzájárulni Algyõ fejlõdéséhez, megfelelõ szintû mûködéséhez mint képviselõ, ezért kérem, hogy október
3-án szavazataikkal támogassanak!

Torma Tiborné R. Nagy Mária, független
„Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Algyõiek!
Torma Tiborné R. Nagy Mária vagyok. Algyõn élek két felnõtt fiammal és családommal. Az Algyõi Ál-

Tisztelettel:
Dr. Gubacsi Enikõ
független képviselõjelölt”

Molnárné Vida Zsuzsanna, független
„Tisztelt Választópolgárok!
Milyen nagyszerû dolog látni azt
az érdeklõdést mely négyévente
megelõzi az önkormányzati választásokat. Településünkön is fel-

pezsdül a közélet iránti érdeklõdés, fontossá válnak az elmúlt évek
eredményeinek vagy hibáinak az
értékelései. Jövõt, elképzeléseket
fogalmaznak meg azzal a szándékkal, hogy ezek megvalósítható célok lesznek, én is ezt teszem
most. Megköszönve ajánlószelvényeiket, eddigi biztatásukat, újra
részt kívánok venni az október 3.i megmérettetésen. Két cikluson
keresztül voltam Algyõ alpolgármestere. E néhány év alatt közel
kerültem Önökhöz, a problémáik, melyekkel felkerestek sok esetben megoldásra találtak. Amenynyiben lehetõséget kapok, képviselõi fogadóóráimon továbbra is
készséggel állok rendelkezésükre.
Az utóbbi négy év a település
életében a már megkezdett fejlõdési ütemet mutatja, jól kihasználva Algyõ infrastruktúráját, és
adottságait. Így születhettek olyan
beruházások melyekhez jelentõs
pályázati forrást tudtunk biztosítani. Búvár u., elkerülõ út, utak

aszfaltozása, járdák korszerûsítése, homlokzat felújítások, közterületek rekonstrukciója. Ezeknek a
programoknak a folytatása szükséges.
Többszöri strukturális átalakítással ugyan, de kialakult a jelenlegi intézményi rendszer és gazdasági társaságaink mára már jól
körülhatárolt feladatellátással hatékonyan mûködnek.
A jövõben meg kell találni azokat a fejlesztési forrásokat melyek
erõsíthetik a turizmust, a szálláshely korszerûsítését illetve a fürdõ bõvítését, a gyógyászati részleg
kiépítését.
Ebbe a feladatkörbe illik a szakrendelés kialakítása, helyben történõ legalább alapvetõ kezelések
elvégzése, fontos a helyi rendõrõrs elhelyezése is.
Az elkövetkezõ néhány hónapra nagy feladatot ró a testületre az
új általános iskola beindítása, a
többfunkciós mûködtetés kidolgozása.
Ami a fogadóórák általános öszszefoglalható témája volt, a munkahelyek keresése. Ennek a problémakörnek a megoldására néhány tervezett beruházás megoldást jelenthet, de a vállalkozók
helyzetbe kerülését elõsegítõ elképzelések kidolgozását is tovább
kell folytatni.
Feladat tehát van bõven, az arányok, prioritások átgondolása a
következõ testület feladata lesz.
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához kívánok hozzájárulni
a megszerzett tapasztalatommal
és aktív közremûködésemet ajánlom fel a megkezdett beruházások befejezéséhez, melyhez kérem
az Önök választói támogatását.
Molnárné Vida Zsuzsanna
képviselõjelölt”
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talános Iskolában tanítok immár 31
éve. Aktív közösségi életet élek, több
civil szervezetnek is tagja vagyok.
Négy év óta, mint önkormányzati
képviselõ, még többet tehettem a
nagyközség fejlõdéséért, az itt élõ
emberek életszínvonalának javításáért. Szavazataimmal elõsegítettem
többek között, hogy épüljön, szépüljön a Fõ tér, felépüljön az új iskola, hogy elinduljon a Borbála fürdõ fejlesztése, hogy felépülhessen a
közeljövõben egy szakorvosi épület,
hogy útjaink, járdáink megújulja-

nak, hogy egy színvonalas Szolgáltatóház várja a lakosságot. Fõ tevékenységemet a Szociális, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságban végeztem, mivel erre van a legnagyobb
rálátásom, ezen a területen tudtam
tenni a legtöbbet. Szeretném a megkezdett munkát folytatni.
Fõ célkitûzéseim között szerepel,
hogy iskolánk a térség komoly oktatási központjává váljon a pedagógiai program megújításával, esetlegesen szakképzéssel, felnõttképzéssel. A fürdõ fejlesztésével, új szálláshelyek létrehozásával növeljük Algyõ
turisztikai vonzerejét. Szívügyem,
hogy Algyõn aktív sport-, és kulturális élet mûködjön. Mindezek mellett nagyon fontos, hogy tovább szépítsük környezetünket, hogy minél
több út és járda újuljon meg. Továbbra is feltétlenül ki kell használni a pályázat nyújtotta lehetõségeket, hogy településünk fejlõdése ne
álljon meg, hogy újabb és újabb fejlesztésekrõl lehessen beszámolni.
Képviselõi munkámmal természetesen támogatni szeretném a fiatalságot, a civil szervezeteket, de
nagyon fontosnak tartom a nyugdíjasok érdekeinek a képviseletét
is.
Köszönöm, hogy négy évvel ezelõtt kitüntettek bizalmukkal! Kérem, hogy október 3-án is támogassanak, szavazataikkal!”

Dr. György Antal Miklós, független
„Tisztelt Választók!
Dr. György Antal vagyok és ismételten indulok az algyõi önkormányzati választáson, mint képviselõ jelölt.
Szeretném a szakmai- és élettapasztalatomat Algyõ javára fordítani. Minden Algyõhöz köt. Itt nõttem
fel, itt kezdett nyiladozni az értelmem, itt tanultam az általános iskolában, itt kézilabdáztunk, fociztunk….
szóval szeretem Algyõt.
Rövid életrajzom a következõ:
1949. december 3-án születtem.
Néhai apám zenész volt, anyám gyári munkás. Algyõn végeztem az általános iskolát, majd Szegeden a
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumot. 1968 évben sikeresen felvételiztem a Tessedik Sámuel Mg-i Fõiskolába Szarvason, ahol üzemmérnöki oklevelet szereztem. Ezt követõen töltöttem tényleges katonai szolgálatomat. Leszerelés után a Nagyfai Célgazdaságban dolgoztam, mint
öntözõ mérnök. 1975-ben nõsültem. Három gyermekem van. Mind-

hárman diplomások. Idõközben beiratkoztam a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, ahol okleveles
agrármérnöki oklevelet szereztem.
Közben a Szegedi Kendertermesztési Rendszer munkatársa lettem. A
tanulást, illetve tudományos munkám eredményeként egyetemi doktori címet szereztem a Debreceni Agrártudományi Egyetemen.
További szakmai életemet a kender határozta meg. A kender nemesítõi munkám eredménye 2000 évben a Tiborszállási kender, 2010 évben a Tisza hibrid kender kapott állami elismerést. Jelenleg tovább folytatom a nemesítõi munkámat, továbbá a kendermag-olaj elõállításával foglalkozom.
Úgy gondolom, hogy elég gazdag szakmai- élettapasztalattal rendelkezem, hogy képviselõként is szolgáljam Algyõt, amennyiben Önök
bizalmat szavaznak ehhez.
Jó választást és jó egészséget kívánok Önöknek!
Tisztelettel: Dr. György Antal”
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Karaszné H. Szabó Katalin, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõi Lakosok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam!
Nevem: Karaszné H. Szabó Katalin, 1977. július 16-án születtem
Hódmezõvásárhelyen. Férjem
Karasz Béla születésétõl kezdve
Algyõn él. Két gyermekünk van,
akik a helyi óvodába és iskolába járnak. Jómagam 2005 óta élek itt.
2000-ben helyezkedtem el a Tisza Volán Zrt-nél mint menedzserasszisztens, majd 2007-ben diplomáztam a Gödöllõi Egyetemem,
végzettségemet tekintve humán
erõforrás menedzser vagyok.
Közéleti szereplésem idén 2010ben kezdõdött el, mikor is Algyõn
megalakult az Algyõi Közhasznú
Úszó Egyesület, melynek elnökhelyettese lettem.
Szívügyemnek tekintem az algyõi
fiatalokkal megismertetni és megszerettetni a sportot és ezért egyik elképzelésem, vagy mondjuk úgy
programpontom, hogy a településen fejleszteni kell a sportoláshoz alkalmas területeket, gondolok itt az
uszodára ahol véleményem szerint

minél elõbb meg kell valósítani a
nagymedence terveit, és fel kell karolni azokat a fiatalokat, idõsebbeket, akik úgy gondolják, hogy az életük részének érzik ezt a sportot.
Fontosnak tartom, hogy a Borbála Fürdõ feltárt és minõsített
gyógyvizét gyógyászati célra lehessen használni. Ehhez szándékomban áll minden eszközzel támogatni a gyógyászati egység létrehozását, megvalósítását.
2010 augusztusában elindítottunk Algyõn egy felnõtteket célzó nyelvtanfolyamot, melynek célja, hogy a tanfolyamon részt vevõ
algyõi lakosok használható nyelvtudást szerezzenek.
Szeretnék tevékenyen részt venni abban, hogy Algyõn megvalósuljon a panelprogram az ott élõk életkörülményeinek javítása érdekében.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy együtt építhessük
tovább Algyõ jövõjét.
Tisztelettel:
Karaszné H. Szabó Katalin
FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt”

Kiss Róbert, független
„Kedves Algyõiek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Kiss Róbert vagyok, Algyõn
élek és Algyõn is dolgozom. A családommal együtt a Tiszavirág ut-

ca 48. szám alatt lakok. Feleségem,
Szuzana közgazdász. Két csodálatos kisfiunk van: Levente és Ákos.
Általában két kérdés merül fel
az emberekben, ha egy új jelöltet
látnak. Az egyik, hogy mit akar
ez? A másik pedig, biztos meg
akarja szedni magát!
Az elsõ kérdésre a válaszom az,
hogy:
1995 óta részt veszek a közéletbenkezdve az Algyõi Fiatalok

Egyesületével, amelynek oroszlán
része volt a leválásban. Ez a történelmi lépés elindította Algyõt a
fejlõdés útján.
1998-ban ott voltam az Algyõi
Móra Ferenc Népszínház megalakulásánál.
1999-ben megalapítottuk a
DINAMIX Ifjúsági Kerekasztalt,
amellyel több színvonalas rendezvényt és pályázatot bonyolítottunk
le: nemzetiségi estek, játszóházak,
tömegsport rendezvények, piactéri fajátékok jelzik munkánk eredményességét.
Mit akarok? Minden Algyõhöz
köt, szeretem ezt a falut és fontos számomra, hogy alakul a jövõje, mert
az a mi jövõnk is és felelõs, jó döntésekkel megtartva az eddigi irányt
tovább fejlõdni, ennyit akarok csupán, nem hírnevet vagy vagyont!
Végezetül engedjék meg, hogy
figyelmükbe ajánljam a honlapomat, melyen érveimet bõvebben
kifejtem és több mindent megtudhatnak rólam. A weboldal címe:
kissrobert.5mp.eu
Ha eddigi közéleti tevékenységem és személyem meggyõzte
Önt, kérem, szavazzon rám!
Tisztelettel:
Kiss Róbert
Képviselõjelölt”
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Vidács László, független
„Tisztelt Algyõi Választópolgárok!
Az algyõi közélet aktív szereplõje
vagyok a település önállóságának
elnyerése óta.

Fontosnak tartom a civil munkát, az egyesületekbe való részvétellel közelebb kerülök a települést
és a lakóit érintõ problémákhoz.
Indíttatásom és családom hagyományaihoz hûen mindig szerettem és ragaszkodtam a földhöz, megélhetésünk biztos alapja
ma is a mezõgazdaságból származik. Az évek során mindig igyekeztem a települést érintõ döntésekhez a tudásom legjavát nyújtani, egyre nagyobb felelõsséget
éreztem a problémák megoldása

iránt. Jól esõ érzés, hogy részese
lehetek annak a fejlõdésnek, mely
Algyõ életében az utóbbi néhány
évben megfigyelhetõ. Különösen
az utak és a közterek felújítása,
szépítése okozott örömet.
A Gyeviép Nonprofit Kft.
Felügyelõbizottságának tagjaként
hozzájárultam ahhoz, hogy kialakításra kerüljön, és ezzel megoldódjon az önkormányzat két gazdasági társaságának közös telephelye az új szolgáltatóházban.
Büszke vagyok arra, hogy ezekhez a munkákhoz véleményemmel, javaslataimmal is hozzá tudtam járulni. Az elõttünk álló beruházások igényes és színvonalas kivitelezésében a továbbiakban is szeretnék részt venni, pl.: a fürdõ II.
ütemének folytatása (gyógyászat,
külsõ medencék), szabadidõközpont szálláshelybõvítése, út és járdaprogram folytatása. A panelházak helyzetének rendezése. A falu
fejlõdését immár sok éves közéleti tapasztalattal szeretném szolgálni. Éppen ezért, hogy továbbra is
részt vehessek a képviselõ-testület
munkájában, szükségem van az
Önök támogatására és szavazatára.
Bizalmukat elõre is köszönöm.
Tisztelettel:
Vidács László
Képviselõjelölt”

Harcsás Erzsébet Gizella, független
„Harcsás Erzsébet Gizella vagyok.
54 éves, 2 gyermek édesanyja.
23 évig óvodapedagógusként
dolgoztam, egy évtizede pedig
Algyõn – immár itteni lakosként

–, az Egyesített Szociális Intézmény családgondozója vagyok.
Nap, mint nap szembesülök az algyõi emberek sorsával. Tudásom
legjavát adva, minden erõmmel,
életük könnyebbé tételéért tevékenykedek, ezért vállaltam az

adósságkezelés nagyon nehéz feladatkörét is, a meglévõk mellé.
Munkámat hívatásként élem,
meg, amit Algyõ Nagyközség képviselõtestülete 2008-ban Algyõért
Érdeméremmel ismert el.
Életem úgy alakult, hogy nem
voltam és nem is vagyok egyetlen
pártnak sem tagja.
Én úgy gondolom, eddigi tevékenységem, melyet e település lakóinak érdekében végeztem – nem
szavakkal, inkább tettekkel -, bátorított engem arra, hogy független
jelöltként megmérettessem magam.
Szeretném, ha az algyõiek bizalmat szavaznának nekem azért,
hogy az elkövetkezendõ idõszakban képviselõként, nagyobb rálátással, több, más lehetõséggel segítsem életük jobbra fordulását.
Köszönöm a megelõlegezett bizalmat a számomra eljuttatott ajánlószelvényekkel, és kérem éljenek
a demokrácia adta lehetõséggel,
október 3-án menjenek el szavazni, vegyék kezükbe saját sorsuk
irányítását!”
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Juhász Sándor, független
„Tisztelt Algyõiek!
Elõször is szeretném Önöknek megköszönni, hogy ajánlószelvényeikkel
lehetõséget biztosítottak a képviselõválasztáson való részvételre. Ezen túl-

Algyõ önállóságának megszületése óta látványos változásokon ment
keresztül. A fejlesztésekbõl, beruházásokból külön nem akarok egyet
sem kiemelni, de aki látni akarja, az
látja, hogy milyen nagymértékben
gyarapodtak településünk értékei.
Én, mint örök „elégedetlen nagyon
sok fejlesztési lehetõséget látok még
Algyõn.
1. Járdák, utak felújítása.
2. Építési telkek kialakítása.
3. Termálfürdõ külsõ bõvítése,
gyógykezelés megteremtése.
4. Termálfürdõhöz kapcsolódó
szálláshelyek kialakítása.
5. Fiatalok sportolási lehetõségeinek elõsegítése, mûfüves, kivilágított sportpályák építése.

menõen köszönöm, hogy az eddigi választásokon megtiszteltek bizalmukkal
és lehetõségem nyílt Algyõ közéletében,
sportéletében, beruházásaiban tevékenyen részt venni. A rendszerváltás óta
részt veszek a helyi közéletben, Algyõ
fejlõdését, arculatát kialakító döntések
meghozatalában. A Szegedtõl való leválás elõtti részönkormányzatnál is képviselõ voltam, s azóta is folyamatosan
képviselõ vagyok, jelentõs szerepet vállaltam Algyõ leválásának elõkészítésében. Kezdetektõl tagja vagyok az algyõi
önkormányzat pénzügyi bizottságának,
és jelenleg is az Algyõi Sportkör elnöke vagyok.

Sok éves vállalkozói tevékenységem során széles körû gyakorlati tapasztalatokra tettem szert a Délút
Kft. megalapítója és tulajdonosaként.
Családi vállalkozásunk, melyet két
fiammal irányítunk, mára kétszáz fõt
foglalkoztató céggé nõtte ki magát.
Mind képviselõi, mind civil szervezeti, és mind vállalkozói tevékenységem során szerzett tapasztalatokat,
továbbra is hasznosan tudnám kamatoztatni az önkormányzat és az
algyõiek által elképzelt jövõben.
Kérem ehhez szavazataikat és támogatásukat.
Juhász Sándor
független képviselõjelölt”

Dr. Süli Zakar Tímea, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõi Választópolgárok!
Dr. Süli Zakar Tímea vagyok, tõsgyökeres algyõi családból származom.
Születésem óta
Algyõn élek, az általános iskolát itt
végeztem el. Szegedre jártam középiskolába, majd
egyetemre, ahol
vegyészként diplomáztam és szereztem doktori fokozatot. Tanulmányaimat és ismereteimet a szarvasi fõiskolán egészítettem ki, településüzemeltetõ mérnökként végeztem. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen vagyok oktató.
Fontosnak tartom a tanulást, az oktatást. Örömmel tölt el a bölcsõde létrejötte, az új általános iskola építése.
Célom, hogy az itt élõk tanulmányaik befejezésével Algyõn kapjanak munkát és tudásukkal a tele-

pülésünket gazdagítsák. Szükségesnek tartom a helyi egészségügyi
szakorvosi ellátást; a városközpontig járó buszközlekedést; az olyan
beruházások támogatását, amelyek
az algyõiek életszínvonalának javítását szolgálják. Támogatom a fürdõ további bõvítését; a kerékpárutak kialakítását; a hulladékszállítást, ami a település valamennyi lakosát érinti. Szeretnék javítani az
egyedülállók, az idõsek, a nyugdíjasok helyzetén, és segíteni kívánom az egyesületek mûködését. További célom a fiatalok letelepedésének ösztönzése, hogy itt építkezzenek, Algyõn alapítsanak családot.
Kérem az Önök támogatását,
hogy az algyõi lakosok jobban élhessenek és dolgozhassanak településünkön.
Tisztelettel:
Dr. Süli Zakar Tímea
Képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP”
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Bakos András, független
„Tisztelt Algyõi Választók!
Bakos András vagyok, 1997 óta
önkormányzati képviselõ, a testület pénzügyi bizottságának tagja,
elnöke. Azon dolgozom kollégáimmal együtt, hogy az önkormányzat minden feladatát ellássa, és
közben meg tudja valósítani a terveit.
Négy évvel ezelõtt, az akkori választásokra készülve azt írtam,
hogy épül a fürdõ, és új bölcsõdét,
iskolát szeretnénk. Azóta a Borbála Fürdõ és a bölcsõde kész, mûködik, hamarosan az iskola is megépül – ez komoly beruházás, de
miután évrõl évre félretettük rá a
pénzt, és végül pályázaton is nyertünk hozzá, nekifoghattunk. Nemrég a faluház, a tájház, a községháza újult meg, és szolgáltatóházat alakítottunk ki, pályázaton
nyert pénzbõl. Mióta az uniós lehetõségek is megnyíltak, a legtöbb település építkezik. Erre az
idõszakra, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv indulására annak idején
mi is felkészültünk: képviselõtársaimmal együtt tanfolyamon tanultuk az unió kohéziós politikáját, a tervezést, programozást, pályázatfigyelést, forrásteremtést, annak érdekében, hogy minél több
lehetõséget ki tudjunk használni.
Ennek szerintem meglett az eredménye. Algyõ – ezt mindenki tudja, aki nyitott szemmel jár az országban – elõbbre tart és gyorsabban fejlõdik, mint a legtöbb község és kisváros.
Ez a fejlõdés nem csak azért fon-

tos, mert közben tovább nõtt az
önkormányzat vagyona, hanem
azért is, mert a közösség gyarapodott. Gyógyvízzel rendelkezõ
fürdõnk, amely kedvezményt ad a
helybelieknek, sok algyõit rászoktatott a fürdõzésre, ez a létesítmény fontos találkozóhellyé vált.
Amellett, hogy iskolás gyerekeink
megtanulnak úszni, idõsebbek is
beiratkoztak a tanfolyamokra, és
közben visszajáró vendégek jönnek
a környékbeli településekrõl. A
bölcsõde, ahogy elkészült, rögtön
meg is telt, teljes egészében kihasználjuk. Az óvodát is bõvíteni
kellett, hogy elférjenek a gyerekek.
Mindez annak a jele, hogy az idõsebbek és a fiatalok is jól érzik magukat Algyõn. Ez vonzó lakóhely,
amely két nagyobb város között is
meg tudta õrizni saját önállóságát: nem adta be iskoláját a „nagy
szegedi közösbe”, gyerekeinek és
idõseinek nem százhúsz kilométerrõl, lefagyasztva hozatja az ebédet, hanem helyben fõzeti, saját
önkormányzati tulajdonú vállalkozásával.
Terveink most is vannak. Én
ezek megvalósításával azért szeretnék dolgozni ezután is, hogy
az önkormányzat jól gazdálkodjon a rá bízott pénzzel, ez egy modern település legyen, ugyanakkor továbbra is csöndes lakóhely
maradjon; összetartó, önmagát jól
ismerõ közösség, amely közösen
ünnepel, és egyik tagját sem hagyja magára a bajban.
Kérem, ismét támogassanak a
szavazataikkal!”

Barta László, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõiek!
Barta László vagyok, 54 éves múltam januárban. Négy gyermekem
van. Kettõ már felnõtt korú, 23,
illetve 27 évesek.
Nevelek egy tizenkét éves fiút és
februárban született egy pici lányom. Szüleim
me zõ gaz da sá gi
munkások voltak.
Édesapám már sajnos elhunyt,
édesanyám nyugdíjas. A vendéglátó szakmát 14 éves korom óta
mûvelem. Algyõre 1989-ben kerültem, azóta vezetem a halászcsárdát. Akkor még magam sem gondoltam ,hogy ebbõl a kis útszéli
„kocsmából” ahol négyen kezd-

tünk el dolgozni mára egy országosan ismert és elismert halászcsárda lesz. Ma már közel harminc fõt foglalkoztatok és ezeknek az embereknek a 90 %-a algyõi. Nagyon sok algyõi gyerek itt
tanulta és szerette meg a vendéglátó szakmát, sokan ma már megbecsült szakemberek. Az elmúlt
21 évben úgy gondolom sikerült
Algyõ hírnevét a halászlé által is
öregbíteni. Eddigi közéleti tevékenységet nem folytattam, de úgy
gondolom, megválasztásom esetén hasznos tagja lehetek a képviselõ testületnek.
Tisztelettel:
Barta László
FIDESZ-KDNP
képviselõjelõlt”
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Gubacsi Zoltán, független

Dr. Roczkó András, FIDESZ-KDNP

ládot. Egy óvodás korú és egy, hamarosan bölcsõdés korú leánygyermekem van.
2002 -ben szereztem okleveles agrármérnöki diplomát, 2005-ben közgazdász diplomát. 2003-ban Algyõn
kezdtem el dolgozni családi vállalkozások keretében. Közgazdasági végzettségemet pályázatírás, és szaktanácsadás keretében hasznosítottam,
mezõgazdasági végzettségemet, pedig egy 2003-ban épített növényház
mûködtetésére, zöldségtermesztésre,
mely Algyõ külterületén található.

tem több pályázati program megvalósulásában, továbbá a Gyevitúr Kft.
és a Borbála fürdõ fejlesztésében.
2007 óta az Algyõi Gazdakör vezetõje vagyok.
Az eddig szerzett tapasztalataim
alapján úgy látom, hogy önkormányzati elképzeléseket, és fejlesztéseket
folytatni kell, melyek végrehajtásához, eddig szerzett szaktudásommal
szeretnék hozzájárulni.
Az általam legfontosabbnak ítélt
jövõbeli feladatok a következõk:
Az új iskola megépülésével felszabaduló iskolaépületeket szociális, elsõsorban nyugdíjasok segítésére használni, továbbá civil szervezeteknek,
és induló vállalkozásoknak helyet
biztosítani. A több mint 500 fõt érintõ algyõi étkeztetést saját településen lévõ konyhából megoldani, az
algyõi gazdák termékeit felhasználva. Tovább kell fejleszteni a turizmusunkat, a fürdõt, mellyel növelhetõ
településünk vonzereje és bevétele.
A balesetveszélyessé vált Kastélykert
utcai bekötõúton, kiemelten fontos,
bicikliút minél elõbbi megépítése.
Nem elhanyagolható az elmúlt két
évben megnövekedett betörések száma, növelnünk kell a közbiztonságot
településünkön.
Az eddig végzett társadalmi és civil szervezeti munkámat, képviselõként is szeretném folytatni, ehhez
kérem október 3-án szavazatukat.

2006 óta veszek részt az algyõi önkormányzat munkájában. Szaktanácsadói tevékenységemmel segítet-

Köszönettel és tisztelettel:
Gubacsi Zoltán
független jelölt.”

„Tisztelt Algyõiek!
Gubacsi Zoltán vagyok 32 éves,
törzsgyökeres algyõi lévén, itt születtem és tanulmányaim elvégzése után
itt is dolgozom, és alapítottam csa-

Kecskeméti Zoltán, FIDESZ-KDNP
„Kedves Algyõiek!
Kecskeméti Zoltán vagyok, 42
éves vállalkozó, nõs, két leánygyermekem van. Régi algyõi családhoz tartozom.
Mint helyi vállalkozó, tapasztalom
a helyieket érintõ
nehézségeket,
akadályokat. Képviselõként szeretném az algyõi vállalkozásokat a
helyi beruházásokon elõnyben részesíteni. Célom, hogy a vállalkozások támogatásán keresztül korábbi munkahelyek megtartása,
és új munkahelyek létrehozása is
megvalósulhasson.
Az utak, járdák további felújítását is szükségesnek tartom, nem
csak a központi helyeken, hanem
a kevésbé frekventált, külsõ utcák-
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ban is. A kerékpárút Szegedig történõ minél hamarabbi kiépítését
szorgalmazom.
Támogatom azokat a fejlesztéseket, amelyek a lakosság helyben
történõ színvonalasabb, kiszolgálását teszik lehetõvé.
Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós támogatási források, pályázati lehetõségek kihasználására a jövõben az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jelenlegi sajnálatos gazdasági helyzet miatt.
Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki ajánlószelvényével támogatott, és lehetõvé tette indulásomat.
Tisztelettel:
Kecskeméti Zoltán
képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP”

„Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Roczkó András vagyok, 2007.
óta az Algyõi Gyevi Patika vezetõje. Tanulmányaimat Szegeden az
SZTE Gyógyszerésztudományi Ka-

rán végeztem, majd az SZTE Gazdaságtudományi Karán szakközgazdász diplomát szereztem. Évekig egy májbetegségek gyógyítását kutató és fejlesztõ külföldi
gyógyszergyárnál dolgoztam. A
családalapítás érdekében határoztam úgy, hogy egy komoly célokat és közösségi érdekeket szolgáló helyi vállalkozást alapítok. A
jövõmet Algyõn képzelem el, ezért
is fontos számomra a település

sorsa. Munkám során kerültem
közelebb Algyõ lakóinak és a település gondjainak megismeréséhez és jöttem rá, hogy többet kellene tennünk a közérdekért.
Hivatásomból adódóan legfontosabb célom a lakosság egészségének
megõrzése, a fiatalság egészségtudatosságra nevelése és szoros szociális háló kiépítése, ezáltal az algyõiek életszínvonalának javítása. Fontosnak tartom a különbözõ szakorvosi ellátások helyben történõ megvalósítását, továbbá az algyõi fürdõ
bõvítését gyógyászati és rehabilitációs központ létesítésével. Mindezen
célok megvalósítása új munkahelyek létrejöttét is jelentik.
Munkámból kifolyólag lehetõségem van a választópolgárokkal
mindennapi kapcsolatot tartani.
Fontos számomra a folyamatos
visszajelzés és a közös gondolkodás a település további fejlõdése
érdekében. Úgy érzem, önkormányzati képviselõként még többet tehetnék nemcsak az emberekért, hanem a településért is.
Mindezekhez kérem támogatásukat szavazataikkal.
Tisztelettel:
Dr. Roczkó András
képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP”

Tóth Gyuláné, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõi Választók!
Tóth Gyuláné - Juhász Ilona vagyok, ahogyan legtöbben Algyõn
ismernek, hiszen régi algyõi nagy
családhoz tartozom.

Köszönöm a kopogtató cédulákat, amelyek az Önök bizalmát
fejezik ki és lehetõvé tették, hogy
képviselõként indulhatok az önkormányzati választáson.
Részönkormányzati képviselõként, már részt vehettem Algyõ
önállóvá válásának munkáiban.

Fontosnak tartom azokat a fejlesztéseket és programokat, amelyeket az önkormányzat maga elé tûz,
és amelyek a lakosság érdekeit, biztonságát és kényelmét szolgálják.
A jövõre vonatkozó célom olyan
beruházások és intézkedések támogatása, amelyek az algyõieknek a fiataloknak munkát és megélhetést biztosítanak.
Szükségesnek tartom a helyi
közbiztonság megerõsítését.
Meg kellene valósítani a szakorvosi ellátások helyben történõ
igénybevételének lehetõségét is.
Tovább fejleszteni, szépíteni Algyõt, hogy azzal büszkélkedhessünk majd, városban lakunk.
Kérem jöjjenek el október 3-án
szavazni, mert az Önökön múlik,
hogy az elkövetkezõ négy évben
kik döntenek Algyõ jövõjérõl.
Ha megtisztelnek bizalmukkal és
rám is szavaznak, megköszönöm.
Számítok Önökre és támogatásukra.
Tisztelettel:
Tóth Gyuláné
FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt”
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Mettõl meddig kampánycsend?
2010. október 3-án 0.00 órától
19.00 óráig kampánycsend van,
ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy
a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett szállítás,
étel-ital adá sa), párt jel vé nyek,
zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartal-

mazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas in for má ci ók szol gál ta tá sa
elektronikus vagy más úton. A
kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott
tevékenységet nem jelölt vagy jelölõ szervezet végzi, sõt abban az
esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az elkövetõje ismeret len:
ele gen dõ
a
kampánycsendsértés té nyé nek
megvalósulása.

Kopaszné Demeter Irén, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõi Választók!
Kopaszné Demeter Irén vagyok,
48 éves férjezett 3 fiú büszke édesanyja. 23 éve élünk Algyõn és e
hosszú idõ alatt nagyon sok jó em-

Pongrácz Tamás, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõiek!
Pongrácz Tamás vagyok, 1983ban születtem Szegeden. 14 éve
élek Algyõn. Számos dolog fûz a
településhez; nagyszüleim (anyai

ágon) törzsgyökeres algyõiek. Néhai nagyapám, majd késõbb édesapám is az algyõi olajbányászatban
találtak megélhetést.
Alapítója és elnöke vagyok a
2004-ben megalakult Fidelitas
Algyõnek. A Fidesz ifjúsági társ
szervezeteként, nemcsak politikai,
sokkal inkább társadalmi és közösségépítõ szerepkört töltünk be.
Közgazdászként végeztem 2009ben a szegedi egyetemen, jelenleg
egy szegedi építõipari cégnél dolgozom kereskedelmi képviselõként.
Amennyiben lehetõségem nyílik rá, az alábbi területekkel kiemelten szeretnék foglalkozni:
– Fiatalság helyzete és perspektívái Algyõn.

– Algyõi fiatalként sajnálatos
módon azt tapasztalom, hogy az
elmúlt években folyamatosan szûkülnek a szabadidõ helyben történõ eltöltésének lehetõségei. Kívánatosnak tartanám egy összehangolt algyõi ifjúságpolitika kidolgozását, amely életszerû kereteket biztosíthatna a helyi fiatalság mindennapjaihoz; biztonságos szórakozóhelyek, sportolási
lehetõségek, közösségi programok. Nagyon fontosnak tartom,
hogy Algyõ képes legyen helyben
megtartani a fiatalokat; ezt elsõsorban munkahelyteremtõ beruházásokkal és átgondolt otthonteremtési és bérlakás-építési programmal kell segíteni. Kiemelt támogatásban kell részesíteni a fiatalok elsõ lakáshoz jutását.
– Településünk Tiszával kapcsolatos idegenforgalmi lehetõségeinek hatékonyabb kiaknázása
– Véleményem szerint folyóparti településként turisztikai szempontból sokkal nagyobb lehetõségei vannak Algyõnek, mint amit
ma ténylegesen kihasznál. Fontosnak tartom színvonalas szabad
strand kiépítését, amely a falusi
turizmust és magánszállások forgalmát is növelhetné.

bert ismertem meg a faluban.
Egész eddigi életem a gyermekek
körül és között zajlott. Tanárként,
edzõként dolgoztam és dolgozom
ma is.
Közéletben való szereplésem:
2002-2006-ban a képviselõ testületben, külsõ tagként részt vállaltam a Kulturális Oktatási és Sportbizottság munkájában. Az Algyõ
Sportjáért Közalapítvány elsõ elnöke voltam. Idén 10 éves a kajak szakosztály Algyõn, amelyet

férjemmel közösen indítottunk el
és ma a legeredményesebb szakosztály az Algyõi Sportkörön belül.
A jelenlegi önkormányzati választáson azért indulok, hogy a település lakóinak érdekeit tudásom, tapasztalatom legjavát adva
szolgáljam. Különösen fontosnak
tartom, hogy Algyõn a beruházások tovább gyarapodjanak és ezek
új munkahelyeket jelentsenek elsõsorban az algyõi emberek számára. Az utak, járdák felújítása
kiemelten fontos Algyõn és a kerékpárút megépítése Szeged irányában nagyon sokunk álma. Az
egészségügyi ellátás kibõvítése további szakrendelések (pl.: reumatológia, nõgyógyászati ellátás) biztosítása szintén kiemelten fontos
feladat településünkön. Úgy gondolom, hogy nagyközségünk dinamikus fejlõdése nagy jelentõséget
szán a sport, a közösségi élet, az
egészséges életmód területén megvalósuló fejlesztéseknek. Ebben
szeretnék a továbbiakban is hatékonyan részt vállalni. Ehhez kérem
az Önök támogatását a választáson.
Tisztelettel:
Kopaszné Demeter Irén
FIDESZ-KDNP
képviselõjelölt”

Zsoldos Zoltán, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõiek!
Zsoldos Zoltán vagyok, 59 éves.
Nõs vagyok 2 leánygyermek édesapja. Feleségem nyugdíjas egészségügyi dolgozó. Egy kislány és
egy fiú unokánk van.

Ahhoz, hogy tevõlegesen részt tudjak vállalni a fent említett célok
megvalósításában, kérem támogasson szavazatával!
Tisztelettel:
Pongrácz Tamás
Fidesz-KDNP
képviselõjelölt”

2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
www.valasztas.hu
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Iskolai végzettségem gépjármû és
munkavédelmi technikus. 30 évet
dolgoztam az olajiparban. 1974 óta
élek Algyõn a Bartók Béla utcában,

ezért egyik legfõbb célkitûzésem,
hogy ez a településrész is megszépüljön. A panelprogram, valamint
egyéb állami támogatások igénybevételével lehetõség nyílna a homlokzat felújítására, a nyílászárók cseréjére, a fûtés korszerûsítésére, öszszességében az egész panelházas terület közterületeinek rendezésére,
arculatának szebbé tételére. A megújuló energia felhasználásával a panellakások fenntartásának költségeit is jelentõsen lehetne csökkenteni.
Megválasztásom esetén minden
erõmmel azon leszek, hogy Algyõ
tovább haladjon a fejlõdés útján,
különös tekintettel a panel- és társasházas településrészek környezetét is beleértve.
Köszönöm a bizalmat mindenkinek, aki nekem adta az ajánlószelvényét, kérem, hogy október
3-án szavazatukkal támogassanak!
Tisztelettel:
Zsoldos Zoltán
képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP”
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Szûcs Szilveszter, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Algyõi
Választópolgárok!
Szûcs Szilveszter vagyok, 29 éves,
nõs, születésem óta Algyõn élek.
Szüleim dekorációs családi vállal-

kozásánál dolgozom reklámgrafikusként, reklámszakemberként.
Munkám mellett a szegedi jogi
karon szereztem munkaügyi kapcsolatok diplomát, jelenleg a jogi
diploma megszerzése elõtt állok.
Amire különösen büszke vagyok,
hogy szüleim tervezték Algyõ címerét, amelynek munkálataiban
már akkor aktívan részt vettem.
Véleményem szerint elérkezett
Algyõ számára is a megújulás idõszaka, melyet Dr. Gonda János
polgármestersége hozhat el. A
FIDESZ-KDNP kormányzat és Dr.
Gonda János vezetésével Algyõ
elõtt új lehetõségek nyílhatnak
meg. Itt már nem csupán az a cél,
hogy Algyõ egy falu legyen a sok
közül Csongrád megyében vagy
az országban, hanem az egyik leg-

fejlettebb, ha úgy tetszik „bezzeg”
település. Ehhez a községnek megvan minden pénzügyi és természeti adottsága. Meggyõzõdésem,
hogy a lakosság döntõ többsége
nem tapasztalja, hogy milyen gazdag településen él. Algyõ rendkívül kedvezõ pénzügyi helyzete sajnos nem tükrözõdik az algyõiek
többségének életszínvonalán. Még
mindig sok a tennivaló, így a látványberuházások mellett a lakosság alapvetõ igényeit fokozottan
figyelembe kell venni. Elsõdleges
célom, hogy Algyõn a falu pénzügyi helyzetéhez méltó infrastruktúra (járdák, utak, vízelvezetés, kerékpárutak) jöjjön létre. Megválasztásom esetén azon fogok munkálkodni, hogy Algyõn a környezetbarát geotermikus energia, a
termálvíz vagy más megújuló energia lakossági felhasználása is megvalósuljon. Mint a jelöltek küzül
az egyik legfiatalabb, kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a fiatalok problémáira, elsõsorban a
helyi munkahelyteremtés, szabadidõs tevékenységek, vagy akár a
gyorsabb internethez való hozzáférés kérdésében.
Meggyõzõdésem, hogy az algyõi
képviselõtestületben szükség van
fiatal, magas végzettségû képviselõkre is, akik új gondolatokkal,
meglátásokkal járulnak hozzá a
testület munkájához.
Ahhoz hogy ez megvalósulhasson, számítok támogató szavazataikra október 3-án.
Szûcs Szilveszter
képviselõjelölt
FIDESZ-KDNP”

Mire kell az igazolás?
Hol voksolhat a kétlaki polgár:
az állandó és/vagy az ideiglenes
lakcímen?
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási
hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási
helyén gyakorolhatja. Csak abban
az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16át megelõzõen jelentette be, és a
szavazás napjáig nem szûnik meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl (azaz a település jegyzõjétõl). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a megha-

talmazást is csatolni kell. Ajánlott
levélben is kérhet igazolást úgy,
hogy a kérelem 2010. szeptember
28-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.
Az igazolás kiadását követõen
nincs lehetõsége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szavazzon!
Az igazolással a szavazás napját
megelõzõen a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól
kérheti névjegyzékbe vételét.
Forrás: www.valasztas.hu
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Lele Lajos Sándor, független
Tisztelt algyõi választópolgárok!
Ezúton engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek, mint képviselõ jelölt.

Lele Lajos Sándor vagyok, 45
éves, vállalkozó, 3 gyerek édesapja („õsgyevi”), a faluban többnyire Betonos Lajosként ismernek.
Szeretném ismertetni önökkel,
hogy megválasztásom esetén testületi tagként milyen tervekkel
tudnám javítani, jobbá tenni Algyõ
mindennapjait.
A teendõk listája igen széles,
melyet itt e pár sorban teljességgel nincs mód részletezni, ezért
kiragadom a számomra, és véleményem szerint az önök számára
is jelentõséggel bíró területet.
Algyõi vállalkozóként és munkaadóként módomban áll látni az
önkormányzati beruházások alakulását.
Számomra és még sok másik algyõi vállalkozó számára is érthetetlen, hogy a településünkön
megvalósuló beruházások legnagyobb részének kivitelezésére
olyan vállalkozóknak adnak megbízást, akik nem algyõiek, és még
csak nem is környékbeliek.
Munkaadóként nem értek egyet
és nem is támogatom, hogy idegen, nem algyõi cégek, illetve vállalkozások végezzék el azon munkákat, melyekre az algyõi vállalkozások is képesek.
Sok példát tudnék felhozni arra, hogy mely beruházásokról van
szó. De a felsorolásnak sok értel-

me nem lenne, mivel ezen beruházások már részben vagy teljesen megvalósultak.
Vigyünk végig egy gondolatsor,
mi lenne, ha: Egy algyõi vállalkozó elnyerne egy nagyobb munkát?
– a kivitelezéshez helyi munkaerõt kell alkalmaznia,
– egy építõipari beruházásnál
sok szakipari vállalkozás szükségeltetik. Ehhez megint csak helyi
munkaerõt kell alkalmazni,
– a sort folytathatnám még, de
minden algyõi vállalkozó tudja
hogy ezen sorok, hogyan folytatódnak.
Szeretném, ha a fenti példa
Algyõn a helyi beruházásoknál
megvalósulna.
Hívjunk meg algyõi vállalkozókat a versenytárgyalásokra!
Kínáljuk fel a munka lehetõségét az algyõi munkavállalóknak!
Ne idegen cégek végezzék el
azokat a munkákat, melyeket az algyõi adóbevételekbõl fizetnek ki!
Talán gondolatébresztésnek e
pár sor is elegendõ, melyet több
oldalon keresztül tudnék folytatni. A vállalkozók és munkavállalók segítése nem egyedi jelenség,
hiszen néhány közeli városban és
községben már igen jól mûködik
a helybéliek bevonása a beruházások kivitelezésénél. Ezen településeken csak kizárólag akkor alkalmaznak nem helyi vállalkozókat, ha azt a helybéliek valamilyen oknál fogva nem tudják elvégezni.
Azon kifejezéseket, hogy tegyük
szebbé Algyõt, tegyük élhetõbbé
környezetünket már sokan elmondták. Mióta Algyõ elszakadt
Szegedtõl, és önállóan rendelkezik sorsával, lehetõségeivel az elõbbi kifejezések már megvalósultak.
Célom, hogy fejlesszük tovább
Algyõt úgy, hogy azt MI tegyük,
MI algyõiek, MI algyõi vállalkozók,
és MI algyõi munkavállalók!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
Üdvözlettel:
Lele Lajos Sándor
Képviselõ jelölt

Hogyan választjuk a polgármestert?
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan

használt családi és utónevét. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
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Beke S. Tamás, független
„Név: Beke Sándor Tamás
Születési hely, idõ: Szeged 1968.
05. 15.
Tanulmányok: Algyõi Ált. Iskola; Déri Miksa Ipari Szki., Szeged;
Kassai Repülõmérnöki Egyetem,

Jelenlegi tevékenység: 1999-tõl
saját tervezõ mérnöki iroda vezetése
Feleség: Bucsi Andrea agrármérnök
Gyerekek: Nóra 13 év, Donát
10 év
Szülõk: Beke Sándor taxisoför;
Beke Sándorné bérelszámoló
Tisztelt Algyõi választók!

Kassa vadászpilóta; Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola, Baja vízépítõ mérnök.
Munkahelyek: Hódmezõvásárhelyi Vízmû Kft., Szegedi Fürdõk
Kft.

Köszönöm Önöknek, hogy ajánlásukkal lehetõséget biztosítottak, hogy polgármester jelöltként közel tíz éves Önkormányzati munkámat az Önök érdekében tovább folytathassam.
Mindannyiunk számára egyértelmû, hogy önállóságunk óta
Algyõ fejlõdése töretlen. Büszke
vagyok arra, hogy algyõi lakosként és önkormányzati képviselõként a fejlõdést eredményezõ döntések részese lehettem.
A fejlõdés töretlenségének biztosítéka kell, hogy legyen az Európai Uniós támogatási források,

pályázati lehetõségek kihasználása, ezért a jövõben az eddiginél is
nagyobb felelõséggel és hozzáértéssel kell a pályázatainkat összeállítani. Biztosítani kell az önkormányzat segítségével, hogy az algyõi kis- és középvállalkozások is
hozzájuthassanak ezekhez a forrásokhoz.
A megkezdett nagyberuházásokat tovább kell építeni, fejleszteni ( iskola, fürdõ, egészségház) és
újakat kell nyitni (csapadékcsatorna rendszer, szolgáltató ház, napközi otthon, szálloda, repülõtér).
Ugyanolyan fontos a kis- és közepes beruházások folytatása is mint
a járdaépítés, utak aszfaltozása.
Polgármesterként fontos feladatnak tartom, hogy komoly vállalkozásokat csábítsunk Algyõre
amelyek segítségével munkahelyeket lehet teremteni valamint
Szeged és Hódmezõvásárhely megyei Jogú városokkal intezívebb
gazdasági kapcsolatokat kiépíteni..
Polgármesterként úgy gondolom, hogy az algyõi polgárok kom-

fortérzetét növelõ intézkedéseket
is meg kell hozni mint a szakorvosi ellátás biztosítása, gyógyszer
támogatás, lakásépítési támogatás, támogatott közétkeztetés, civil szervezetek támogatásának növelése, szociális diszkont kártya
bevezetése vagy a vérvétel díjának
eltörlése.
A településünk további zavartalan mûködésének, fejlõdésének
egyik záloga - mint eddig is volt a Polgármester és a Képviselõ Testület együtt gondolkodása Algyõ
tovább építésének érdekében.
Vadászpilótaként és mérnökként
azt tanultam és tapasztaltam, hogy
nagy eredményeket csak csapatban lehet elérni. Én ennek a csapatnak kívánok a kapitánya lenni!
Ennek a megkezdett munkának a
folytatásához kérem az Önök támogatását.
Köszönettel:
Beke S. Tamás
Polgármester és képviselõ jelölt”

Dr. Gonda János, FIDESZ-KDNP
„Tisztelt Választópolgárok!
A változás szele Algyõt is elérte! Dr.
Gonda János vagyok, és ezúton
kérem az Ön, a Ti segítségeteket,

hogy a változást együtt, közös erõvel fejezzük be.
1994 óta önkormányzati képviselõként töretlenül élvezem az algyõiek bizalmát, 1998 és 2002 között alpolgármesterként vettem
részt nagyközségünk irányításában. 1998 óta megyei önkormányzati képviselõként képviselem
Algyõ érdekeit.
Tavasszal az ország jelentõs része arra szavazott, hogy Magyarországnak egy új irányra van szüksége. Célom, hogy a kormányzati támogatásokat igénybe véve, a
kormány törekvéseivel összhangban Algyõt tovább segítsem a fejlõdés útján. Számos Európai Unió
által nyújtott pályázati lehetõséget igénybe tudnánk venni, amely-

hez két fontos dolog szükséges:
az Önök támogatása, jómagam,
és képviselõjelöltjeim tapasztalata, háttere, szakértelme.
Csapatom tagjai olyan képviselõjelöltek, akik tudásukkal, és szakértelmükkel akarnak, és képesek
harcolni Algyõért, a közjóért, a
fejlõdését. Képesek összefogni
azért, hogy mi algyõiek egy erõs
közösséget alkossunk, és tovább
léphessünk az önállósodás irányába.
Minél többen végezzük teljes
odaadással a feladatainkat, minél
többen teszünk Algyõ jövõjéért,
családjaink biztonságáért, polgáraink közötti bizalomért, minél
többen tanúsítunk õszinteséget,
és emberséget társaink felé, an-

nál hamarabb tudunk megteremteni egy olyan közösséget, amely
összefogja a törzsgyökeres, született algyõieket, a késõbb betelepült lakókkal.
Egy olyan szellemi környezetet
szeretnék létrehozni, ahova mindenki tartozni szeretne. Az egymás felé forduló, és egymást segítõ légkör kialakításában az Önök
segítségére is számítok, ezért kérem, hogy szavazatukkal támogassanak engem, és csapatomat abban, hogy elképzeléseinket megvalósítsuk, egy új irányt, új lendületet adjuk Algyõnek!
Tisztelettel:
Dr. Gonda János
FIDESZ-KDNP
Polgármesterjelölt”

Plakát: november 2-ig
A választási kampány végéig a jelölõ szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minõsül, amely engedély és
bejelentés nélkül elõállítható.
Egyebekben a plakátra a sajtóról
szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Épület falára, kerítésre plakátot
elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a
bérlõ, illetõleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan
esetén – a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkor-

mányzat mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben
megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A választási kampányt szolgáló
önálló hirdetõ-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szó-

ló jogszabályokat kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni,
hogy az ne fedje más jelölt vagy
jelölõ szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte,
vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles
eltávolítani.
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Herczeg József, független
„Kedves Algyõiek,
Tisztelt választók!
Néhány héttel ezelõtt már tájékoztattam Önöket arról, hogy az
õszi önkormányzati választáson
polgármester-jelöltként kívánok

indulni. Köszönöm, hogy ajánlószelvényeik átadásával ehhez bíztatást nyújtottak.
Elérkezett az idõ, hogy a választók, a képviselõk tevékenységét értékelve véleményt mondjanak az
elmúlt idõszak munkájáról. Kijelenthetem, komoly eredményeket

ért el a településünk az elmúlt 12
év során. Továbbra is célom, hogy
összefogjunk, az eddigi közös eredményeinket megõrizzük, a jövõnket pedig együtt határozzuk meg.
Vallom: ami jó, azt nem kell megváltoztatni, hanem töretlenül folytatni kell. Az eddigi értékrendet valló, minden generációt képviselõ, a
településünket jól ismerõ lokálpatriótaként szeretnék Önökkel együttmûködni. Független polgármesterjelöltként nem pártérdekeket, hanem kizárólag a lakosság elvárásait kívánom szolgálni. Egy határozott,
független polgármesternek kizárólag Algyõ érdekeit kell szem elõtt
tartani, a település mindenkori egységét kell megjeleníteni. Megválasztásom esetére a környékbeli országgyûlési képviselõk biztosítottak támogatásukról. Az eddigi 12 éves
képviselõi és településfejlesztési bizottsági elnökként szerzett tapasztalatomra támaszkodva, a teljesség
igénye nélkül, az alábbiakban mutatom be a fejlesztés ellõttünk álló
4 évben általam fontosnak vélt irányát:
– A település vagyonának megõrzése, gyarapítása.

– Elsõsorban a már megkezdett
beruházások folytatása (fürdõ, iskola, stb.)
– Kistérségi együttmûködés bõvítése.
– Fontos hogy az Uniós támogatásokból, pályázatok útján, a lehetõ legtöbb forrást kihasználjuk.
– Közmûvesített építési telkek
kialakítása, új közparkok létesítése, köztéri szobrok elhelyezése.
– Utak aszfaltozása, járda rekonstrukció, csapadék-vízelvezetõk mederburkolása, kerékpárút
Szeged-Algyõ között és Algyõ belterületén, Lénia út megépítése.
– Az ipari parkban rejlõ lehetõségek további kihasználása. Vállalkozók támogatása, munkahelyteremtés elõsegítése.
– A bekötõút új nyomvonalon
történõ csatlakoztatása körforgalom kialakításával. Zajvédõ fal létesítése, a 47-es út mentén, az élhetõbb lakókörnyezetért.
– A megüresedõ iskolaépületek
új funkcióval történõ hasznosítása. Pl. bentlakásos nyugdíjas otthon, szociális bérlakás.
– Szabadidõ központ rekonstrukciója: -szálló felújítása, -új nagy

konyha kialakítása, (mûködéséhez szükséges alapanyagok helyi
termelõktõl való beszerzése) a terület bõvítése, szervezett turisztikai programok biztosítása.
– A termál energia fokozatos
elõtérbe helyezésének vizsgálata
(intézmények, panel).
– Sport, egészségmegõrzés támogatása: a hagyományos labdajátékok, tiszai vízi sportok fejlesztése, repülõtér felújítása, az új
technikai sportoknak terület biztosítása.
Mindezen programokkal erõsíteni kívánom a kötõdést, az algyõiség tudatot. Mint független polgármester jelölt, nem kívánok képviselõi csapatot kijelölni a választásokra, mert az Önök által megválasztott képviselõk mindegyikével szeretnék együttmûködni.
Terveim reálisak, Algyõ jelenlegi és jövõbeni helyzete a pályázati lehetõségek kihasználásával lehetõvé teszik megvalósításukat.
Ehhez kérem megtisztelõ bizalmukat!
Köszönet a figyelmükért!
Herczeg József
polgármester-jelölt”

Molnár Áron, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
„Bátorság. Minden nagy tetthez,
minden fontos döntéshez szükség
van bátorságra. Minél nagyobb a
tett, és minél fontosabb a döntés annál nagyobbra. Ha ez hiányzik, akkor nyugodjunk bele, hogy nem
fog megtörténni az áhított eredmény.

Húsz évvel ezelõtt, 1990-ben bátorság kellett ahhoz, hogy a tanácsi rendszer összeomlása után algyõi emberek különösebb tapasztalat nélkül fölvállalják a részönkormányzati vezetõ, vagy képviselõ szerepet. Megjegyzem többségük korombéli volt akkor, vagy
csak picivel idõsebb. Bátrak voltak, ezért meg tudtak felelni az elvárásoknak.
Még nagyobb bátorság kellett
ahhoz, hogy 1997-ben kiírják a füg-

getlenségi népszavazást. Persze ehhez kellett az is, hogy a faluban
elõször, az Algyõi Fiatalok Egyesülete (melynek elnökségi tagja voltam) nyíltan kimondja a Szegedtõl
való elszakadás igényét, segítve ezzel a döntés meghozatalát.
Aztán bátor elhatározások kellettek ahhoz is, hogy az új, önálló
önkormányzat ne roppanjon össze
az óriási adóbevételek miatti jogos
elvárások súlya alatt. Mindenki kis
Dallas-ról beszélt, de közben sokan azt is várták, hogy a vezetés
nem tud majd mit kezdeni a
megnövekedett feladatokkal.
Bátorságról kell beszélnünk akkor is, amikor azt látjuk, hogy az
algyõiek soha nem azzal foglakoznak, hogy ki van kormányon, amikor vezetõket választanak. Mindig
fontosabb volt az ember, a személyiség, mint a hovatartozás. Tehették ezt azért is, mert Algyõ, szerencsés helyzetébõl adódóan, sokkal kevésbé függ az éppen hatalmon lévõ kormánytól, mint bármelyik hasonló nagyságú település.
Ezért nem volt soha jellemzõ a pártharc, és ne is legyen soha.
Húsz év eltelt, a régi lendület talán kicsit alább is hagyott. És most

eljött a váltás ideje. Egy új korszakot kell nyitnunk, amely korszak,
újra legalább húsz évig kell, hogy
tartson. Szükség van megint csillogó szemû fiatalokra, akik a mai kor
kihívásaira merész válaszokat képesek, és hajlandók adni. Olyan fiatalokra, akik elismerik az eddigi
eredményeket, és rájuk alapozva
egy másfajta látásmóddal, ötletekkel meg tudják eleveníteni a falura vonatkozó jövõképet.
Olyan fiatalokra, akik nem félnek kérdéseket feltenni bizonyos
ügyekben megmentve ezzel a falut
például gyanús lakópark építõktõl. Még akkor sem ijednek meg,
ha aztán bizonyos firkászok köszönet helyett õket sározzák be úton
útfélen.
Olyan fiatalokra, akik föl merik
vállalni hovatartozásukat, a csapatot, akiket barátnak, testvérnek tekintenek, és nem függetlenként indulnak olyankor, amikor ez tûnik
elõnyösebbnek.
Olyan fiatalokra, akik bátran vállalják a véleményüket, mert van
nekik. Ezért persze lehet Õket szeretni, vagy utálni, de aki nem csinál semmit, azt nem is lehet megítélni. Õ maradhat jó fiú, csak ép-

pen semmi haszna nincsen. A kérdés az, hogy ki lesz a jobb vezetõ,
vagy döntéshozó.
Országgyûlési képviselõjelöltként
több olyan környékbeli polgármesterrel volt szerencsém találkozni,
akik nálam is fiatalabbak, többen
semmifajta közigazgatási képzettséggel nem rendelkeztek elõtte, és
ennek ellenére tökéletesen el tudnak vezetni egy Algyõ nagyságú települést. Nincs ebben semmi teljesíthetetlen, csak hit, erõ és akarat
kell hozzá.
Fontos döntést kell hoznunk október 3-án.
Tisztelt Olvasó, Kedves Algyõi!
Kérem, hogy legyen elég bátor ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést.
Elég bátor ahhoz, hogy olyan fiatalembert támogasson polgármesternek, és olyan ifjakat képviselõnek, akik képesek szembenézni a
következõ húsz év kihívásaival.
Adjon a Jóisten Önnek, Nekünk
erõt, és adjon szebb jövõt is mellé.
A falura vonatkozó elképzeléseimet az Algyõi Gondolat szeptember 18-án megjelenõ számában fogom részletezni.”
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5 listán 71 név
A megyei közgyûlés képviselõit 5 jelölõ szervezet listája:
Polgári Szövetség Makóért
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt

Sorszám

Jelölt neve

1

Marosvári Attila

2

Dr. Domokos Mária

3
4
5

Sorszám

Jelölt neve

Vass Imre

1

Magyar Anna

Hepp Attiláné

2

Dr. Zakar Péter

Dr. Siket István

3

Dr. Pap Gabriella

4

Dr. Gonda János

5

Kovács János

6

Ádók János

7

Dr. Orbán Imre

8

Ozgyin Mihály

Városépítõk Társasága Egyesület
Sorszám

Jelölt neve

1

Dr. Martonosi György

2

Dr. Varga Károlyné

3

Perneki László

4

Nagy Attila Péter

5

Márton Imre

6

Molnár Renáta

7

Varga János

8

Czollner János

9

Csõke Attila

Magyar Szocialista Párt

9

Gémes László

10

Mágori András József

11

Dobák Lászlóné

12

Csányi László

13

Gyovai Gáspár

14

Molnárné Tóth Györgyi

15

Varga András

16

Sándor Attila

17

Tóth András

18

Hegedûs Tibor

19

Csáki Béla

20

Bodó Imre

21

Károlyi Sándor

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Sorszám

Jelölt neve

1

Dr. Buzás Péter

2

Szirbik Imre

Sorszám
1

3

Bedõ Tamás Albert

2

Tóth Péter

4

Dr. Piri József

3

Dudás Zoltán Sándor

5

Gazdag János

4

Fazekas Ferenc

6

Simicz József

5

Dombi-Kiss László

7

Varga Péter

6

Pataki János

Kiss Péter

7

Dobi Zsolt

9

Móra József Antal

8

Mikulán György Róbert

10

Beõthy-Fehérné Dr. Sebõk Zsuzsanna

9

Laczkó Zsolt

11

Szaniszló József

10

Lantos Tiborné

12

Varga Árpád

11

Kurusa Tibor Ferenc

13

Baranyi Sándor

12

Szirbuly Lajos Sándor

14

Sági Mihály

13

Savanya László

15

Kaczibáné Molnár Katalin

14

Tanács Róbert

16

Dr. Demeter Attila

15

Hegedûs Roland Dávid

17

Geréné Dunaháti-Vas Márta

16

Erdei Imre

8

18

Pataki Gergely

19

Krausz Jánosné

20

Mészáros Tamás

Jelölt neve
Toroczkai László

www.valasztas.hu
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Csongrád megye közgyülési listái
Közvetetten befolyásolhatja voksával a területi önkormányzat képviselõ-testületének, azaz a megyei
közgyûlésnek az összetételét a 2
megyei jogú városon kívüli településeken élõ, választásra jogosult
polgár. A megyei választókerületListaállító
szervezet(ek) neve
Fidesz

Mi a szavazás módja?

kiosztható képviselõi mandátumból. A választópolgár az 5 közül
csak 1 szervezet listájára szavazhat.
Az algyõiek tájékoztatására közöljük, hogy a megyei önkormányzat
megválasztását szolgáló szervezetek,
illetve pártszövetségek között 2 olyan

Jelöltek száma
Státusz
21
Nyilvántartásba véve

Dátum
2010.09.03

JOBBIK

6

MSZP

20

yilvántartásba véve

2010.09.01

Polgári Szövetség Makóért

5

Nyilvántartásba véve

2010.09.03

Városépítõk
Társasága Egyesület

9

Nyilvántartásba véve
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ben az a jelölõ szervezet állíthat listát, amely a választókerület választópolgárai 1 %-ának ajánlását öszszegyûjtötte (korábban elég volt
0,3%). Az fenti 5 szervezet felelet
meg a jogszabályi feltételeknek, s
állított listát.
Az 5 listán összesen 71 képviselõ-jelölt szerepel. A listára adott
voksok arányában részesülnek a
szervezetek a megyei közgyûlésben

Nyilvántartásba véve

2010.09.01

található, amely algyõi illetõségû
képviselõ-jelöt nevét is szerepelteti
listáján. A Fidesz-KDNP 21 fõs listájának 4. helyén dr. Gonda János neve olvasható. Az MSZP 20 részes listáján 4.: dr. Piri József. A két negyedik hely növeli annak esélyét, hogy
– az elõzõ ciklushoz hasonlóan – a
következõ 4 évben is 2 algyõi illetõségû képviselõ vegyen részt a megyei
közgyûlési munkában.

Választásról kérdez a választó
A www.valasztas.hu válaszol a leggyakrabban felmerülõ választói
kérdésekre. Így például:
A választópolgár szavazhat-e igazolással a tartózkodási helyén?
Igen, amennyiben a választópolgár a lakóhelye mellett legkésõbb a választás kitûzését megelõzõ 30. napig (2010. június 16-ig)
bejelentett tartózkodási hellyel is
rendelkezik. A lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezetõjétõl
kérhet igazolást, amellyel a tartózkodási helye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.
Meddig lehet igazolást kérni?
Igazolást kérni személyesen vagy
meghatalmazott útján október 1jén 16.00 óráig lehet, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához.
Mit kell tartalmaznia az igazolás kiadása iránti kérelemnek?
Az igazolás kiadásához az igazolást kérõnek a nevét, a személyi azonosítóját (személyi számát,
amely megtalálható a lakcímkártyáján vagy az értesítõjén) és lakcímét, valamint a bejelentett tartózkodási helyét kell közölnie, ahol

2010 szeptember Hírmondó

szavazni kíván. A kérelem mintája ide kattintva letölthetõ. Amenynyiben a választópolgár lakóhelyétõl eltérõ címre kéri az igazolás megküldését, az értesítési címet
feltétlenül fel kell tüntetnie a kérelemben.
Az igazolásomat megkaptam, de
nem találom. Pótolható-e?
Nem. Az igazolás utólagos pótlására nincs lehetõség.
Lehet-e külképviseleten (a Magyar
Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain) szavazni?
Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok
nem teszik lehetõvé a külképviseleten való szavazást.
A választópolgár szavazhat-e a lakó- és a tartózkodási helyétõl eltérõ településen?
Nem, kizárólag a lakóhelyén
vagy igazolással a tartózkodási helyén élhet szavazati jogával.
Meddig tart a kampányidõszak?
A választási kampány a választás kitûzésétõl 2010. október 2-án
24.00 óráig tart.
Mikor van kampánycsend?
A korábbi szabályozástól eltérõen már csak a szavazás napján van
kampánycsend, így kampányt
2010. október 3-án 00.00 órától
2010. október 3-án 19.00 óráig
folytatni tilos.

Az október 3-i önkormányzati választás idején érvényes szavazás
módját a a következõképpen ismerteti:
„Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazatszámláló bizottság elõször megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepele a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a
következõ, érvényes igazolványok
alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) vagy útlevél
vagy 2001. január 1-jét követõen
kiállított vezetõi engedély (kártya
formátumú) és mindegyik felso-

rolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és
a borítékot. A szavazólapokat az
Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá
kell írnia a névjegyzéket.
A szavazásához szavazófülke áll
rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen
szavazni a jelölt neve mellett, illetõleg a lista neve felett elhelyezett
körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe.
Végezetül a szavazólapokat a
borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába kell dobnia.”

Kiket választunk?
Az, hogy Ön milyen tisztségre választhatja meg képviselõjét, és
hány szavazólapot kap, attól függ,
hogy milyen településen gyakorolja választójogát – fogalmaz a .
Algyõ·10 ezernél kevesebb lakosú település, ezért az itt lakók,
3 szavazólapot kapnak:
– megválaszthatja a település
polgármesterét – a szavazólapon

lévõk közül 1 jelöltre adhatja le
szavazatát;
– megválaszthatja a település
önkormányzatának képviselõ-testületét: a település lakosságszámától függõen akár több – Algyõn
8 – jelöltre is leadhatja szavazatát;
– megválaszthatja a megyei közgyûlés tagjait, a megyei listás szavazólapon
1 listára adhatja le szavazatát.

Hogyan választjuk
az önkormányzati képviselõket?
Az úgynevezett. egyéni listás választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét.
Az egyéni listás szavazólapon a
választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány képviselõje lehet az adott településnek. A
megválasztható képviselõk számát
a szavazólap tartalmazza.
A választópolgár a jelöltek neve melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal kiválasztja a
képviselõi helyek betöltésére ál-

tala érdemesnek ítélt jelölteket.
Kevesebb jelöltet is meg lehet jelölni, aki azonban a megengedettnél több jelöltet választ, annak valamennyi szavazata érvénytelen.
Az egyéni listán képviselõk azok
a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint
a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlõség esetén
sorsolással kell megállapítani,
hogy az egyenlõ számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
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