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ALGYÕI HÍRMONDÓ

Jelölt neve Jelölõ szervezet Státusz Dátum
Beke Sándor Tamás Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01  

Dr. Gonda János Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.01 

Herczeg József Független Nyilvántartásba véve 2010.09.02  

Molnár Áron JOBBIK Nyilvántartásba véve 2010.09.01

Jelölt neve Jelölõ szervezet Státusz Dátum
Bakos András Független Nyilvántartásba véve 2010.08.25  
Bakos István Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Balázs Zsolt Független Nyilvántartásba véve 2010.09.03  
Barta László Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.02
Beke S. Tamás Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Canjavec Tamás JOBBIK  Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Dr. Gonda János Fidesz  Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Dr. Gubacsi Enikõ Független Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Gubacsi Zoltán Független Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Dr. György Antal Miklós Független Nyilvántartásba véve 2010.08.27  
Harcsás Erzsébet Gizella Független Nyilvántartásba véve 2010.08.27  
Herczeg József Független Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Juhász Sándor Független Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Karaszné 
H. Szabó Katalin Nóra Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Kecskeméti Zoltán János Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Kiss Róbert Független Nyilvántartásba véve 2010.08.25  
Kopaszné Demeter Irén Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Lele Lajos Sándor Független Nyilvántartásba véve 2010.09.03  
Molnár Áron JOBBIK Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Molnárné Vida Zsuzsanna Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Pongrácz Tamás Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Dr. Roczkó András Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Dr. Süli-Zakar Tímea Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Szûcs Szilveszter Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.02  
Torma Tiborné Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01
R. Nagy Mária
Tóth Gyuláné Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Török Rita JOBBIK Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Vidács János Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Vidács László Független Nyilvántartásba véve 2010.09.01  
Zsoldos Zoltán Fidesz Nyilvántartásba véve 2010.09.01

Ok tó ber 3.: 
ön kor mány za ti vá lasz tás

Algyõn 4 ezer 341 vá lasz tó pol gár
jo go sult ar ra, hogy 2010. ok tó ber
3-án a sza va zó ur nák elé já rul jon a
4, vok so lás ra ki je lölt sza va zó kör ben. 

A kü lön bö zõ jog sza bály ok vál -
to zá sa mi att az ed di gi ek hez ké -
pest mó do sul tak a hely ha tó sá gi
vá lasz tás rész le tei. Így pél dá ul a
ko ráb bi ak nál rö vi debb (5 he lyett
bõ 2 hét) idõ alatt és több aján ló -
szel vényt kel lett ös  sze gyûj te ni ük
a szep tem ber 3-i., 16 órás ha tár -
idõ re azok nak, akik je lölt ként kí -
ván tak in dul ni a hely ha tó sá gi vá -
lasz tá son. Vagy pél dá ul: 13-ról 8-
ra csök kent nagy köz sé günk ön -
kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le -
tének lét szá ma. To váb bá: a te rü -
le ti ön kor mány za ti lis tás vok so -
lás kor – a ko ráb bi ak kal el len tét -
ben nem ket tõ, ha nem – egy vá -
lasz tó ke rült nek szá mít a me gye

azon te rü le te, mely a 2 me gyei jo -
gú vá ro son kí vü li. 

Idén Algyõn 4 pol gár mes terje lölt
in dul az egyet len ve ze tõi he lyért, to -
váb bá 30 kép vi se lõ je lölt küzd azért,
hogy be ke rül hes sen az im már 8 fõs
tes tü let be. Köz vet le nül vá lasz tunk a
pol gár mes te ri, il let ve kép vi se lõi meg -
bí za tást vál la ló je löl tek kö zül; to váb -
bá az 5 kö zül az egyik lis tá ra adott
voks sal köz ve tet ten kül dünk kép vi -
se lõ ket a me gyei köz gyû lés be.

Az Al gyõi Hír mon dó – a négy
év vel ez elõtt te rem tett ha gyo mányt
kö vet ve – a lap kü lön szá má val se -
gí ti az al gyõ i e ket a dön tés ho za tal -
ban az zal is, hogy fó ru mot biz to sít
a je löl tek nek a be mu tat ko zás ra és
prog ram juk is mer te té sé re, il let ve
– a www.valasztas.hu hon lap ada -
ta i ra tá masz kod va – is mer te ti a vok -
so lás sal kap cso la tos tud ni va ló kat.

Az al gyõ i ek kép vi se le tét vál lal nák
44 aján ló szel vényt kel lett ös  sze gyûj -
te nie an nak, aki Algyõn ön kor mány -
za ti kép vi se lõ-je lölt ként kí ván ta nyil -
ván tar tás ba ve tet ni ma gát a he lyi
vá lasz tá si iro dán. E fel ada tot szep -

tem ber 3-án 16 órá ig 30 sze mély
tel je sí tet te. Kö zü lük a 8 leg több vok -
sot ös  sze gyûj tõ bõl lesz va ló ban kép -
vi se lõ. Algyõ egyé ni lis tás te le pü lé -
si ön kor mány za ti je lölt jei:

Pol gár mes ter je löl tek
Algyõn 4 je lölt gyûj töt te ös  sze a
pol gár mes te ri vá lasz tá son in du -
lás hoz szük sé ges men  nyi sé gû, leg -
alább 131 ér vé nyes aján ló szel -
vényt. A leg több sza va za tot el nye -
rõ je löl tet te kint jük a kö vet ke zõ

négy év ben a nagy köz ség pol gá -
rai kö zött az el sõ nek. 
Az ar ra il le té kes vá lasz tá si bi zott -
ság az alább ol vas ha tó idõ pont -
ban vet te a pol gár mes ter ség re 4
je löl tet.

TEVK Szavazókör Szavazókör
sorszám sorszáma címe Megjegyzés

00 1 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. település szintû lakcímmel
rendelkezõk részére kijelölt

(A szavazókörhöz tartozó terület leírása megtalálható a www.valasztas.hu oldalon.)

Algyõ szavazókörei
Pol gár mes ter-je löl tek vitája

Az Al gyõi Hír mon dó szer kesz tõ sé ge 2010.
szep tem ber 24-én 17 óra kor, a Fa lu ház
szín ház ter mé ben kí nál be mu tat ko zá si le -
he tõ sé get az al gyõi pol gár mes ter-je löl -
tek szá má ra. A sa já tos kam pány zá ró ren -
dez vény nek is te kint he tõ ese mény va ló -
já ban egy, a de mok ra ti kus ha gyo má nyok -
ból jól is mert és el fo ga dott je löl tek kö -
zöt ti mo de rált vi ta len ne. 

Ez a ta lál ko zó ar ra is le he tõ sé get kí ván
te rem te ni, hogy az al gyõ i ek fel te hes sék

kér dé se i ket, el mond has sák ja vas la ta i kat
a fa lu ve ze té sé re pá lyá zók nak. Vi lá gos sá
vál hat, hogy ki mit tart a kö vet ke zõ négy
év leg fon to sabb te en dõ i nek. A la kos sá gi
kér dé se ket a fó rum elõtt – szep tem ber
22-én, csü tör tö kön 18 órá ig – le het el -
kül de ni az algyoihirmondo@gmail.com
e-mail cím re, il let ve be dob ni az al gyõi
könyv tár ban és a fa lu ház ban az er re ki je -
lölt ur nák ba.

a Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge



„Ne vem Canjavec Ta más 1973-
ban szü let tem Sze ge den.

Két gyer me kes csa lád apa va -
gyok, le á nyom Pan na, fi am Ta -
más.

Fe le sé gem An na má ria egész -
ség tan ta ná ri sza kot vé gez a fõ is -
ko lán, mel let te szü le i nél dol go -
zik.

Édes apám Algyõn tv mû sze rész -
ként 35 évet, édes anyám a Sze ge -
di Ru ha gyár ban 33 évig dol go -
zott, most mind ket ten nyug dí ja -
sok.

Hû tés-, klí ma tech ni ká val, va la -
mint épü let gé pé szet tel fog lal ko zom.

Algyõn köz éle ti te vé keny sé ge im:

– quadriatlon szak osz tály ve ze -
tõ je,

– al gyõi sport kör el nök sé gi tag ja,
– Mó ra Fe renc nép szín ház tag ja,
– sport ren dez vé nyek szer ve zé -

se és le bo nyo lí tá sa,
– 1998-ban meg kap tam az

Algyõért ér dem ér met,
– Al gyõi Gon do lat szer kesz tõ -

bi zott sá gá nak tag ja.
Sport ban el ért ered mé nye im:
– Quadriatlonba 1996-ban Eu -

ró pa baj no kok, 1997-ben Ibizán
vi lág baj no ki ne gye di kek let tünk
va la mint több Eu ró pa ku pa fu ta -
mon áll hat tunk a do bo gó fel sõ fo -
ká ra;

– Az AKE ké zi lab da csa pa tá val
be ju tot tunk az NBII-es baj nok -
ság ba;

– Ököl ví vó ként 2001-ben or szá -
gos ötö dik he lye zést ér tem el.

Kép vi se lõ nek len ni egy szol gá -
lat, szol gál ni a fa lu kö zös sé gét és
vég re haj ta ni aka ra tu kat.

Cé lom egy iga zi fa lu si lég kör
meg te rem té se, ami lyen gyer mek -
ko rom em lé ke ként él Algyõrõl.
Idõs em be rek pa do kon ül ve az ut -
cá kon, ál la tok és ve te mé nyes a por -
tá kon, nyi tott ka puk, nyu godt éj -
sza kák, szom szé dok köz ti igaz ba -
rát ság.”
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„Tisz telt Al gyõi 
Vá lasz tó pol gár ok!

Ba kos Ist ván va gyok, 42 éves, nõs,
szü le im, én és csa lá dom is al gyõi
la kos. Két lá nyom van: 19 és 11

éve sek. Ál ta lá nos is ko lás ko rom
óta ak tív kö zös sé gi éle tet élek a
te le pü lé sen, több he lyi tár sa dal -
mi ci vil szer ve zet tag ja, 2004 óta
az Al gyõi Lovasklub el nö ke va -
gyok. Ha to dik éve ak tí van részt
ve szek az Al gyõi Lovasnapok szer -
ve zé sé ben, se gí tem a nagy ren dez -
vé nyek si ke res meg va ló sí tá sát. 

Eb ben az év ben el ha tá roz tam,
hogy mint kép vi se lõ-je lölt in du lok
az ön kor mány za ti vá lasz tá son. Úgy
ér zem, ez ál tal még töb bet te he -
tek te le pü lé sünk fej lõ dé sé ért, a
köz ség ben élõ em be re kért. Fõ cél -
ki tû zé se im: hogy a he lyi vál lal ko -
zók, vál lal ko zá sok mi nél szo ro -
sabb együtt mû kö dé se meg va ló sul -
jon az ön kor mány zat tal és a la -
kos ság gal. Hogy a ci vil szer ve ze -
tek ha té ko nyab ban tud ja nak
együtt mû köd ni, elõ se gít ve a te le -
pü lés fej lõ dé sét. Fon tos fel adat a
tu riz mus fel len dí té se a he lyi szer -
ve ze tek, a vál lal ko zói szek tor és a
la kos ság be vo ná sá val, köz re mû -
kö dé sé vel. Kö zös fel adat Algyõ fej -
lõ dé si üte mé nek, a már el in dult
fej lesz té sek nek a foly ta tá sa és be -
fe je zé se. To vább ra is fon tos a pá -
lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sa,
hogy te le pü lé sünk fej lõ dé se ered -
mé nyes és fo lya ma tos le gyen. 

Ar ra tö rek szem, hogy a la kos ság
prob lé má i val a hét köz nap ok ban
is mi nél töb bet tud jak fog lal koz -
ni. 

A to váb bi ter vek, cé lok meg va -
ló sí tá sá ban sze ret nék az Önök bi -
zal má val kép vi se lõ ként is részt
ven ni, mely ben tisz te let tel ké rem
tá mo ga tá su kat. 

Tisz te let tel: 
Ba kos Ist ván”

Ba lázs Zsolt, füg get len
„Tisztelt Algyõiek!

Hadd kezd jem az zal, hogy kö szö -
ne tet mond jak azok nak, akik 13
éve az üz let nyi tá sa kor se gít sé -

gem re vol tak, és mind azok nak,
akik az évek alatt vá sár lá suk kal
se gí tet ték a vas bolt gya ra po dá sát.

37 éves va gyok. Ide szü let tem
és itt is nõt tem fel. Im már hu sza -
dik éve töl töm nap ja im nagy ré -
szét  a he lyi  em be rek kel. Hét köz -
nap okon az al gyõ i ek tõl na gyon
sok bi zal mat, sok szor po zi tív ener -
gi át ka pok. Tisz tá ban va gyok az -
zal, hogy ezt kép vi se lõ ként egy
szem pil lan tás alatt el le het ve szí -
te ni. Hogy ez ne így tör tén jék, és
az em ber-em ber ma rad jon,  nem
kell mást ten nie, mint ami re fel -
ha tal maz ták, meg bíz ták. A fa lu ér -
de ke it kell szem elõtt tar ta nia! 

Kö szö nöm ked ve sem, Ma ri an -
na, lá nya im, ba rá ta im és az Önök
tá mo ga tá sát!”

Canjavec Ta más
JOB BIK MA GYAR OR SZÁG ÉRT MOZ GA LOM

2010. 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

www.valasztas.hu

Tö rök Ri ta
JOB BIK MA GYAR OR SZÁG ÉRT MOZ GA LOM

„Lak hely: Algyõ. Élet kor: 30. 
Csil lag jegy: Skor pió. 
Fog lal ko zás: gaz da sá gi in for ma -
ti kus, szá mí tás tech ni ka ta nár. 

Ér dek lõ dé si kör: Ál lat- és nö vény -
vé de lem, meg úju ló ener gia for rá -
s ok, né pi ha gyo má nyok. 
Ked venc sport: Ko sár lab da, tol -
las lab da, te ke (bowling)
Al gyõi te vé keny sé gi kör: 

Al gyõi Gon do lat, szer kesz tõ bi zott -
sá gi tag. Al gyõi Ke re csen Egye sü -
let (2010, el nök).
Cé lok: 
Algyõ fa lu si (nagy köz sé gi) mi vol tát,
füg get len sé gét, ter mé sze ti adott -
sá ga it, fi zi kai ér té ke it meg kell õriz -
ni az utó kor nak, ugyan ak kor tud -
ni kell oko san hasz nál ni azo kat. A
fi a ta lo kat és idõ seb be ket is vis  sza
kell ve zet ni az egy más irán ti tisz -
te let he lyes út já ra, szá muk ra kor -
osz tá lyuk nak meg fe le lõ spor to lá si
és kul tu rá lis le he tõ sé ge ket, tar tal -
mas kö zös sé gi éle tet kell biz to sí ta -
ni! He lyi szin ten is, min dent, amit
le het, el kell kö vet nünk azért, hogy
az em be rek nek be csü le tes mun kát
és biz tos meg él he tést, a szel le mi és
tes ti fo gya ték kal élõk nek se gít sé get,
a vál lal ko zók nak sta bi li tást és elõ -
re ter vez he tõ sé get, a nyug dí ja sok -
nak nyu godt és biz ton sá gos öreg -
kort, az al gyõi fi a tal há za sok nak
von zó le te le pe dé si le he tõ sé get tud -
junk nyúj ta ni!”

Ba kos Ist ván, füg get len
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Dr. Gu ba csi Eni kõ, füg get len
„Ked ves Al gyõ i ek!

Kö szö nöm, hogy a ko ráb bi he lyi
vá lasz tá so kon bi zal muk kal meg -
tisz tel tek, idén pe dig az aján ló -
szel vé nye ik kel is mét le he tõ vé tet -
ték a je lölt sé ge met! 

12 éve va gyok a kép vi se lõ tes tü -
let tag ja, 8 éve az ügy ren di bi zott -
ság el nö ke. 

Tes tü le ti és bi zott sá gi te vé keny -
sé gem so rán a te le pü lés tö ret len
fej lõ dé sét és a la kos ság ér de ke it
szol gá ló dön té se ket tá mo gat tam.

Az ügy vé di mun kám és a csa lá -
dom Algyõhöz köt, sze re tek itt él -
ni és a jö võ met is itt kép ze lem el.

Tu dá som mal és ta pasz ta la tom -
mal a jö võ ben is sze ret nék hoz zá -
já rul ni Algyõ fej lõ dé sé hez, meg fe -
le lõ szin tû mû kö dé sé hez mint kép -
vi se lõ, ezért ké rem, hogy ok tó ber
3-án sza va za ta ik kal tá mo gas sa nak!

Tisz te let tel:
Dr. Gu ba csi Eni kõ

füg get len kép vi se lõ je lölt”

Molnárné Vida Zsu zsan na, füg get len
„Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

Mi lyen nagy sze rû do log lát ni azt
az ér dek lõ dést mely négy éven te
meg elõ zi az ön kor mány za ti vá -
lasz tá so kat. Te le pü lé sün kön is fel -

pezs dül a köz élet irán ti ér dek lõ -
dés, fon tos sá vál nak az el múlt évek
ered mé nye i nek vagy hi bá i nak az
ér té ke lé sei. Jö võt, el kép ze lé se ket
fo gal maz nak meg az zal a szán -
dék kal, hogy ezek meg va ló sít ha -
tó cé lok lesz nek, én is ezt te szem
most. Meg kö szön ve aján ló szel vé -
nye i ket, ed di gi biz ta tá su kat, új ra
részt kí vá nok ven ni az ok tó ber 3.-
i meg mé ret te té sen. Két cik lu son
ke resz tül vol tam Algyõ al pol gár -
mes te re. E né hány év alatt kö zel
ke rül tem Önök höz, a prob lé má -
ik, me lyek kel fel ke res tek sok eset -
ben meg ol dás ra ta lál tak. Ameny  -
nyi ben le he tõ sé get ka pok, kép vi -
se lõi fo ga dó órá i mon to vább ra is
kész ség gel ál lok ren del ke zé sük re.

Az utób bi négy év a te le pü lés
éle té ben a már meg kez dett fej lõ -
dé si üte met mu tat ja, jól ki hasz -
nál va Algyõ inf rast ruk tú rá ját, és
adott sá ga it. Így szü let het tek olyan
be ru há zá sok me lyek hez je len tõs
pá lyá za ti for rást tud tunk biz to sí -
ta ni. Bú vár u., el ke rü lõ út, utak

asz fal to zá sa, jár dák kor sze rû sí té -
se, hom lok zat fel újí tá sok, köz te rü -
le tek re konst ruk ci ó ja. Ezek nek a
prog ra mok nak a foly ta tá sa szük -
sé ges.

Több szö ri struk tu rá lis át ala kí -
tás sal ugyan, de ki ala kult a je len -
le gi in téz mé nyi rend szer és gaz -
da sá gi tár sa sá ga ink má ra már jól
kö rül ha tá rolt fel adat el lá tás sal ha -
té ko nyan mû köd nek.

A jö võ ben meg kell ta lál ni azo -
kat a fej lesz té si for rá so kat me lyek
erõ sít he tik a tu riz must, a szál lás -
hely kor sze rû sí té sét il let ve a für -
dõ bõ ví té sét, a gyógy ásza ti rész leg
ki épí té sét.

Eb be a fel adat kör be il lik a szak -
ren de lés ki ala kí tá sa, hely ben tör -
té nõ leg alább alap ve tõ ke ze lé sek
el vég zé se, fon tos a he lyi rend õr -
õrs el he lye zé se is.

Az el kö vet ke zõ né hány hó nap -
ra nagy fel ada tot ró a tes tü let re az
új ál ta lá nos is ko la be in dí tá sa, a
több funk ci ós mû köd te tés ki dol -
go zá sa.

Ami a fo ga dó órák ál ta lá nos ösz  -
sze fog lal ha tó té má ja volt, a mun -
ka he lyek ke re sé se. En nek a prob -
lé ma kör nek a meg ol dá sá ra né -
hány ter ve zett be ru há zás meg ol -
dást je lent het, de a vál lal ko zók
hely zet be ke rü lé sét elõ se gí tõ el -
kép ze lé sek ki dol go zá sát is to vább
kell foly tat ni.

Fel adat te hát van bõ ven, az ará -
nyok, pri o ri tá sok át gon do lá sa a
kö vet ke zõ tes tü let fel ada ta lesz.
Ezek nek a fel ada tok nak a vég re -
haj tá sá hoz kí vá nok hoz zá já rul ni
a meg szer zett ta pasz ta la tom mal
és ak tív köz re mû kö dé se met aján -
lom fel a meg kez dett be ru há zá -
sok be fe je zé sé hez, mely hez ké rem
az Önök vá lasz tói tá mo ga tá sát.

Molnárné Vida Zsu zsan na
kép vi se lõ je lölt”

Torma Tiborné R. Nagy Mária, füg get len
„Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok! 

Tisz telt Al gyõ i ek!

Tor ma Tiborné R. Nagy Má ria va -
gyok. Algyõn élek két fel nõtt fi am -
mal és csa lá dom mal. Az Al gyõi Ál -

ta lá nos Is ko lá ban ta ní tok im már 31
éve. Ak tív kö zös sé gi éle tet élek, több
ci vil szer ve zet nek is tag ja va gyok.
Négy év óta, mint ön kor mány za ti
kép vi se lõ, még töb bet te het tem a
nagy köz ség fej lõ dé sé ért, az itt élõ
em be rek élet szín vo na lá nak ja ví tá -
sá ért. Sza va za ta im mal elõ se gí tet tem
töb bek kö zött, hogy épül jön, szé -
pül jön a Fõ tér, fel épül jön az új is -
ko la, hogy el in dul jon a Bor bá la für -
dõ fej lesz té se, hogy fel épül hes sen a
kö zel jö võ ben egy szak or vo si épü let,
hogy út ja ink, jár dá ink meg újul ja -

nak, hogy egy szín vo na las Szol gál -
ta tó ház vár ja a la kos sá got. Fõ te vé -
keny sé ge met a Szo ci á lis, Ok ta tá si,
Kul tu rá lis és Sport Bi zott ság ban vé -
gez tem, mi vel er re van a leg na gyobb
rá lá tá som, ezen a te rü le ten tud tam
ten ni a leg töb bet. Sze ret ném a meg -
kez dett mun kát foly tat ni. 

Fõ cél ki tû zé seim kö zött sze re pel,
hogy is ko lánk a tér ség ko moly ok -
ta tá si köz pont já vá vál jon a pe da gó -
gi ai prog ram meg újí tá sá val, eset le -
ge sen szak kép zés sel, fel nõtt kép zés -
sel. A für dõ fej lesz té sé vel, új szál lás -
he lyek lét re ho zá sá val nö vel jük Algyõ
tu risz ti kai von ze re jét. Szív ügyem,
hogy Algyõn ak tív sport-, és kul tu -
rá lis élet mû köd jön. Mind ezek mel -
lett na gyon fon tos, hogy to vább szé -
pít sük kör nye ze tün ket, hogy mi nél
több út és jár da újul jon meg. To -
vább ra is fel tét le nül ki kell hasz nál -
ni a pá lyá zat nyúj tot ta le he tõ sé ge -
ket, hogy te le pü lé sünk fej lõ dé se ne
áll jon meg, hogy újabb és újabb fej -
lesz té sek rõl le hes sen be szá mol ni.

Kép vi se lõi mun kám mal ter mé -
sze te sen tá mo gat ni sze ret ném a fi -
a tal sá got, a ci vil szer ve ze te ket, de
na gyon fon tos nak tar tom a nyug -
dí ja sok ér de ke i nek a kép vi se le tét
is.

Kö szö nöm, hogy négy év vel ez -
elõtt ki tün tet tek bi zal muk kal! Ké -
rem, hogy ok tó ber 3-án is tá mo -
gas sa nak, sza va za ta ik kal!”

Dr. György An tal Mik lós, füg get len
„Tisz telt Vá lasz tók!

Dr. György An tal va gyok és is mé tel -
ten in du lok az al gyõi ön kor mány za -
ti vá lasz tá son, mint kép vi se lõ je lölt.

Sze ret ném a szak mai- és élet ta -
pasz ta la to mat Algyõ ja vá ra for dí ta -
ni. Min den Algyõhöz köt. Itt nõt tem
fel, itt kez dett nyi la doz ni az ér tel -
mem, itt ta nul tam az ál ta lá nos is ko -
lá ban, itt ké zi lab dáz tunk, fociztunk….
szó val sze re tem Algyõt.

Rö vid élet raj zom a kö vet ke zõ:
1949. de cem ber 3-án szü let tem.

Né hai apám ze nész volt, anyám gyá -
ri mun kás. Algyõn vé gez tem az ál -
ta lá nos is ko lát, majd Sze ge den a
Ságvári End re Gya kor ló Gim ná zi u -
mot. 1968 év ben si ke re sen fel vé te -
liz tem a Tessedik Sá mu el Mg-i Fõ -
is ko lá ba Szar va son, ahol üzem mér -
nö ki ok le ve let sze rez tem. Ezt kö ve -
tõ en töl töt tem tény le ges ka to nai szol -
gá la to mat. Le sze re lés után a  Nagy -
fai Cél gaz da ság ban dol goz tam, mint
ön tö zõ mér nök. 1975-ben nõ sül -
tem. Há rom gyer me kem van. Mind -

hár man dip lo má sok. Idõ köz ben be -
irat koz tam a Deb re ce ni Ag rár tu do -
má nyi Egye tem re, ahol ok le ve les
ag rár mér nö ki ok le ve let sze rez tem.
Köz ben a Sze ge di Ken der ter mesz -
té si Rend szer mun ka tár sa let tem. A
ta nu lást, illetve tu do má nyos mun -
kám ered mé nye ként egye te mi dok -
to ri cí met sze rez tem a  Deb re ce ni Ag -
rár tu do má nyi Egye te men.

To váb bi szak mai éle te met a ken -
der ha tá roz ta meg. A ken der ne me -
sí tõi mun kám ered mé nye 2000 év -
ben a Tiborszállási ken der, 2010 év -
ben a Ti sza hib rid ken der ka pott ál -
la mi el is me rést. Je len leg to vább foly -
ta tom a ne me sí tõi mun ká mat, to -
váb bá a ken der mag-olaj elõ ál lí tá sá -
val fog lal ko zom.

Úgy gon do lom, hogy elég gaz -
dag szak mai- élet ta pasz ta lat tal ren -
del ke zem, hogy kép vi se lõ ként is szol -
gál jam  Algyõt, amen  nyi ben Önök
bi zal mat sza vaz nak eh hez.

Jó vá lasz tást és jó egész sé get kí -
vá nok Önök nek!

Tisz te let tel: Dr. György An tal”
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Kiss Ró bert, füg get len
„Kedves Al gyõ i ek!

En ged jék meg, hogy be mu tat koz -
zam: Kiss Ró bert va gyok, Algyõn
élek és Algyõn is dol go zom. A csa -
lá dom mal együtt a Ti sza vi rág ut -

ca 48. szám alatt la kok. Fe le sé gem,
Szuzana köz gaz dász. Két cso dá la -
tos kis fi unk van: Le ven te és Ákos. 

Ál ta lá ban két kér dés me rül fel
az em be rek ben, ha egy új je löl tet
lát nak. Az egyik, hogy mit akar
ez? A má sik pe dig, biz tos meg
akar ja szed ni ma gát!

Az el sõ kér dés re a vá la szom az,
hogy:

1995 óta részt ve szek a köz élet -
benkezd ve az Al gyõi Fi a ta lok

Egye sü le té vel, amely nek orosz lán
ré sze volt a le vá lás ban. Ez a tör -
té nel mi lé pés el in dí tot ta Algyõt a
fej lõ dés út ján.

1998-ban ott vol tam az Al gyõi
Mó ra Fe renc Nép szín ház meg ala -
ku lá sá nál.

1999-ben meg ala pí tot tuk a
DINAMIX If jú sá gi Kerekasztalt,
amel  lyel több szín vo na las ren dez -
vényt és pá lyá za tot bo nyo lí tot tunk
le: nem ze ti sé gi es tek, ját szó há zak,
tö meg sport ren dez vé nyek, pi ac -
té ri fa já té kok jel zik mun kánk ered -
mé nyes sé gét.

Mit aka rok? Min den Algyõhöz
köt, sze re tem ezt a fa lut és fon tos szá -
mom ra, hogy ala kul a jö võ je, mert
az a mi jö võnk is és fe le lõs, jó dön -
té sek kel meg tart va az ed di gi irányt
to vább fej lõd ni, en  nyit aka rok csu -
pán, nem hír ne vet vagy va gyont!

Vé ge ze tül en ged jék meg, hogy
fi gyel mük be ajánl jam a hon la po -
mat, me lyen ér ve i met bõ veb ben
ki fej tem és több min dent meg tud -
hat nak ró lam. A weboldal cí me:
kissrobert.5mp.eu

Ha ed di gi köz éle ti te vé keny sé -
gem és sze mé lyem meg gyõz te
Önt, ké rem, sza vaz zon rám!

Tisz te let tel:
Kiss Ró bert

Kép vi se lõ je lölt”

Vidács Lász ló, füg get len
„Tisz telt Al gyõi Vá lasz tó pol gár ok!

Az al gyõi köz élet ak tív sze rep lõ je
va gyok a te le pü lés önál ló sá gá nak
el nye ré se óta.

Fon tos nak tar tom a ci vil mun -
kát, az egye sü le tek be va ló rész vé -
tel lel kö ze lebb ke rü lök a te le pü lést
és a la kó it érin tõ prob lé mák hoz.

In dít ta tá som és csa lá dom ha -
gyo má nya i hoz hû en min dig sze -
ret tem és ra gasz kod tam a föld -
höz, meg él he té sünk biz tos alap ja
ma is a me zõ gaz da ság ból szár ma -
zik. Az évek so rán min dig igye -
kez tem a te le pü lést érin tõ dön té -
sek hez a tu dá som leg ja vát nyúj ta -
ni, egy re na gyobb fe le lõs sé get
érez tem a prob lé mák meg ol dá sa

iránt. Jól esõ ér zés, hogy ré sze se
le he tek an nak a fej lõ dés nek, mely
Algyõ éle té ben az utób bi né hány
év ben meg fi gyel he tõ. Kü lö nö sen
az utak és a köz te rek fel újí tá sa,
szé pí té se oko zott örö met.

A Gyeviép Nonprofit Kft.
Felügyelõbizottságának tag ja ként
hoz zá já rul tam ah hoz, hogy ki ala -
kí tás ra ke rül jön, és ez zel meg ol -
dód jon az ön kor mány zat két gaz -
da sá gi tár sa sá gá nak kö zös te lep -
he lye az új szol gál ta tó ház ban.

Büsz ke va gyok ar ra, hogy ezek -
hez a mun kák hoz vé le mé nyem -
mel, ja vas la ta im mal is hoz zá tud -
tam já rul ni. Az elõt tünk ál ló be ru -
há zá sok igé nyes és szín vo na las ki -
vi te le zés ében a to váb bi ak ban is sze -
ret nék részt ven ni, pl.: a für dõ II.
üte mé nek foly ta tá sa (gyógy ászat,
kül sõ me den cék), sza bad idõ köz -
pont szál lás hely bõ ví té se, út és jár -
da prog ram foly ta tá sa. A pa nel há -
zak hely ze té nek ren de zé se. A fa lu
fej lõ dé sét im már sok éves köz éle -
ti ta pasz ta lat tal sze ret ném szol gál -
ni. Ép pen ezért, hogy to vább ra is
részt ve hes sek a kép vi se lõ-tes tü let
mun ká já ban, szük sé gem van az
Önök tá mo ga tá sá ra és sza va za tá ra.

Bi zal mu kat elõ re is kö szö nöm.
Tisz te let tel:

Vidács László
Kép vi se lõ je lölt”

Har csás Er zsé bet Gi zel la, független
„Har csás Er zsé bet Gi zel la va gyok.
54 éves, 2 gyer mek édes any ja.

23 évig óvo da pe da gó gus ként
dol goz tam, egy év ti ze de pe dig
Algyõn – im már it te ni la kos ként

–, az Egye sí tett Szo ci á lis In téz -
mény csa lád gon do zó ja va gyok.
Nap, mint nap szem be sü lök az al -
gyõi em be rek sor sá val. Tu dá som
leg ja vát ad va, min den erõm mel,
éle tük kön  nyeb bé té te lé ért te vé -
keny ke dek, ezért vál lal tam az

adós ság ke ze lés na gyon ne héz fel -
adat körét is, a meg lé võk mel lé. 

Mun ká mat hí va tás ként élem,
meg, amit Algyõ Nagy köz ség kép -
vi se lõ tes tü le te 2008-ban Algyõért
Ér dem érem mel is mert el.

Éle tem úgy ala kult, hogy nem
vol tam és nem is va gyok egyet len
párt nak sem tag ja.

Én úgy gon do lom, ed di gi te vé -
keny sé gem, me lyet e te le pü lés la -
kó i nak ér de ké ben vé gez tem – nem
sza vak kal, in kább tet tek kel -, bá to -
rí tott en gem ar ra, hogy füg get len
je lölt ként meg mé ret tes sem ma gam.

Sze ret ném, ha az al gyõ i ek bi -
zal mat sza vaz ná nak ne kem azért,
hogy az el kö vet ke zen dõ idõ szak -
ban kép vi se lõ ként, na gyobb rá lá -
tás sal, több, más le he tõ ség gel se -
gít sem éle tük jobb ra for du lá sát.

Kö szö nöm a meg elõ le ge zett bi -
zal mat a szá mom ra el jut ta tott aján -
ló szel vé nyek kel, és ké rem él je nek
a de mok rá cia ad ta le he tõ ség gel,
ok tó ber 3-án men je nek el sza vaz -
ni, ve gyék ke zük be sa ját sor suk
irá nyí tá sát!”

Karaszné H. Sza bó Ka ta lin, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõi La ko sok!

En ged jék meg, hogy be mu tat koz -
zam!

Ne vem: Karaszné H. Sza bó Ka -
ta lin, 1977. jú li us 16-án szü let tem
Hód me zõ vá sár he lyen. Fér jem
Karasz Bé la szü le té sé tõl kezd ve
Algyõn él. Két gyer me künk van,
akik a he lyi óvo dá ba és is ko lá ba jár -
nak. Jó ma gam 2005 óta élek itt.

2000-ben he lyez ked tem el a Ti -
sza Vo lán Zrt-nél mint me ne dzser-
as  szisz tens, majd 2007-ben dip lo -
máz tam a Gö döl lõi Egye te mem,
vég zett sé ge met te kint ve hu mán
erõ for rás me ne dzser va gyok.

Köz éle ti sze rep lé sem idén 2010-
ben kez dõ dött el, mi kor is Algyõn
meg ala kult az Al gyõi Köz hasz nú
Úszó Egye sü let, mely nek el nök -
he lyet te se let tem.

Szív ügyem nek te kin tem az al gyõi
fi a ta lok kal meg is mer tet ni és meg sze -
ret tet ni a spor tot és ezért egyik el -
kép ze lé sem, vagy mond juk úgy
prog ram pon tom, hogy a te le pü lé -
sen fej lesz te ni kell a spor to lás hoz al -
kal mas te rü le te ket, gon do lok itt az
uszo dá ra ahol vé le mé nyem sze rint

mi nél elõbb meg kell va ló sí ta ni a
nagy me den ce ter ve it, és fel kell ka -
rol ni azo kat a fi a ta lo kat, idõ seb be -
ket, akik úgy gon dol ják, hogy az éle -
tük ré szé nek ér zik ezt a spor tot.

Fon tos nak tar tom, hogy a Bor -
bá la Für dõ fel tárt és mi nõ sí tett
gyógy vi zét gyógy ásza ti cél ra le -
hes sen hasz nál ni. Eh hez szán dé -
kom ban áll min den esz köz zel tá -
mo gat ni a gyógy ásza ti egy ség lét -
re ho zá sát, meg va ló sí tá sát.

2010 au gusz tu sá ban el in dí tot -
tunk Algyõn egy fel nõt te ket cél -
zó nyelv tan fo lya mot, mely nek cél -
ja, hogy a tan fo lya mon részt ve võ
al gyõi la ko sok hasz nál ha tó nyelv -
tu dást sze rez ze nek.

Sze ret nék te vé ke nyen részt ven -
ni ab ban, hogy Algyõn meg va ló sul -
jon a pa nel prog ram az ott élõk élet -
kö rül mé nye i nek ja ví tá sa ér de ké ben.

Ké rem, tisz tel je nek meg bi zal -
muk kal, hogy együtt épít hes sük
to vább Algyõ jö võ jét.

Tisz te let tel:
Karaszné H. Sza bó Ka ta lin

FIDESZ-KDNP
kép vi se lõ je lölt”
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Ba kos And rás, füg get len
„Tisz telt Al gyõi Vá lasz tók!

Ba kos And rás va gyok, 1997 óta
ön kor mány za ti kép vi se lõ, a tes tü -
let pénz ügyi bi zott sá gá nak tag ja,
el nö ke. Azon dol go zom kol lé gá -
im mal együtt, hogy az ön kor mány -
zat min den fel ada tát el lás sa, és
köz ben meg tud ja va ló sí ta ni a ter -
ve it.  

Négy év vel ez elõtt, az ak ko ri vá -
lasz tá sok ra ké szül ve azt ír tam,
hogy épül a für dõ, és új böl csõ dét,
is ko lát sze ret nénk. Az óta a Bor bá -
la Für dõ és a böl csõ de kész, mû -
kö dik, ha ma ro san az is ko la is meg -
épül – ez ko moly be ru há zás, de
mi u tán év rõl év re fél re tet tük rá a
pénzt, és vé gül pá lyá za ton is nyer -
tünk hoz zá, ne ki fog hat tunk. Nem -
rég a fa lu ház, a táj ház, a köz ség -
há za újult meg, és szol gál ta tó há -
zat ala kí tot tunk ki, pá lyá za ton
nyert pénz bõl. Mi ó ta az uni ós le -
he tõ sé gek is meg nyíl tak, a leg -
több te le pü lés épít ke zik. Er re az
idõ szak ra, a II. Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv in du lá sá ra an nak ide jén
mi is fel ké szül tünk: kép vi se lõ tár -
sa im mal együtt tan fo lya mon ta -
nul tuk az unió ko hé zi ós po li ti ká -
ját, a ter ve zést, prog ra mo zást, pá -
lyá zat fi gye lést, for rás te rem tést, an -
nak ér de ké ben, hogy mi nél több
le he tõ sé get ki tud junk hasz nál ni.
En nek sze rin tem meg lett az ered -
mé nye. Algyõ – ezt min den ki tud -
ja, aki nyi tott szem mel jár az or -
szág ban – elõbb re tart és gyor sab -
ban fej lõ dik, mint a leg több köz -
ség és kis vá ros. 

Ez a fej lõ dés nem csak azért fon -

tos, mert köz ben to vább nõtt az
ön kor mány zat va gyo na, ha nem
azért is, mert a kö zös ség gya ra -
po dott. Gyógy víz zel ren del ke zõ
für dõnk, amely ked vez ményt ad a
hely be li ek nek, sok al gyõ it rá szok -
ta tott a für dõ zés re, ez a lé te sít -
mény fon tos ta lál ko zó hel  lyé vált.
Amel lett, hogy is ko lás gye re ke ink
meg ta nul nak úsz ni, idõ seb bek is
be irat koz tak a tan fo lyam ok ra, és
köz ben vis  sza já ró ven dé gek jön nek
a kör nyék be li te le pü lé sek rõl. A
böl csõ de, ahogy el ké szült, rög tön
meg is telt, tel jes egé szé ben ki -
hasz nál juk. Az óvo dát is bõ ví te ni
kel lett, hogy el fér je nek a gye re kek.
Mind ez an nak a je le, hogy az idõ -
seb bek és a fi a ta lok is jól ér zik ma -
gu kat Algyõn. Ez von zó la kó hely,
amely két na gyobb vá ros kö zött is
meg tud ta õriz ni sa ját önál ló sá -
gát: nem ad ta be is ko lá ját a „nagy
sze ge di kö zös be”, gye re ke i nek és
idõ se i nek nem száz húsz ki lo mé ter -
rõl, le fa gyaszt va ho zat ja az ebé -
det, ha nem hely ben fõ ze ti, sa ját
ön kor mány za ti tu laj do nú vál lal -
ko zá sá val.

Ter ve ink most is van nak. Én
ezek meg va ló sí tá sá val azért sze -
ret nék dol goz ni ez után is, hogy
az ön kor mány zat jól gaz dál kod -
jon a rá bí zott pénz zel, ez egy mo -
dern te le pü lés le gyen, ugyan ak -
kor to vább ra is csön des la kó hely
ma rad jon; ös  sze tar tó, ön ma gát jól
is me rõ kö zös ség, amely kö zö sen
ün ne pel, és egyik tag ját sem hagy -
ja ma gá ra a baj ban. 

Ké rem, is mét tá mo gas sa nak a
sza va za ta ik kal!”

Ju hász Sán dor, füg get len
„Tisz telt Al gyõ i ek!

Elõ ször is sze ret ném Önök nek meg -
kö szön ni, hogy  aján ló szel vé nye ik kel
le he tõ sé get biz to sí tot tak a kép vi se lõ -
vá lasz tá son va ló rész vé tel re. Ezen  túl -

me nõ en kö szö nöm, hogy az ed di gi vá -
lasz tá so kon meg tisz tel tek bi zal muk kal
és le he tõ sé gem nyílt Algyõ kö zé le té ben,
sport élet ében, be ru há zá sa i ban te vé ke -
nyen részt ven ni. A rend szer vál tás óta
részt ve szek a he lyi köz élet ben, Algyõ
fej lõ dé sét, ar cu la tát ki ala kí tó dön té sek
meg ho za ta lá ban. A Sze ged tõl va ló le -
vá lás elõt ti rész ön kor mány zat nál is kép -
vi se lõ vol tam, s az óta is fo lya ma to san
kép vi se lõ va gyok, je len tõs sze re pet vál -
lal tam  Algyõ le vá lá sá nak elõ ké szí té sé -
ben. Kez de tek tõl  tag ja va gyok az al gyõi
ön kor mány zat pénz ügyi bi zott sá gá nak,
és je len leg is az Al gyõi Sport kör el nö -
ke va gyok.

Algyõ önál ló sá gá nak meg szü le té -
se óta lát vá nyos vál to zá so kon ment
ke resz tül.  A fej lesz té sek bõl, be ru há -
zá sok ból kü lön nem aka rok egyet
sem ki emel ni, de aki lát ni akar ja, az
lát ja, hogy mi lyen nagy mér ték ben
gya ra pod tak te le pü lé sünk ér té kei. 

Én, mint örök „elégedetlen nagyon
sok fej lesz té si le he tõ sé get lá tok még
Algyõn.

1. Jár dák, utak fel újí tá sa. 
2. Épí té si tel kek ki ala kí tá sa.
3. Ter mál für dõ kül sõ bõ ví té se,

gyógy ke ze lés meg te rem té se.
4. Ter mál für dõ höz kap cso ló dó

szál lás he lyek ki ala kí tá sa.
5. Fi a ta lok spor to lá si le he tõ sé ge i -

nek elõ se gí té se, mû fü ves, ki vi -
lá gí tott sport pá lyák épí té se.

Sok éves vál lal ko zói te vé keny sé -
gem so rán szé les kö rû gya kor la ti ta -
pasz ta la tok ra tet tem szert a Dél út
Kft. meg ala pí tó ja és tu laj do no sa ként.
Csa lá di vál lal ko zá sunk, me lyet két
fi am mal irá nyí tunk, má ra két száz fõt
fog lal koz ta tó cég gé nõt te ki ma gát.

Mind kép vi se lõi, mind ci vil szer -
ve ze ti, és mind  vál lal ko zói te vé keny -
sé gem so rán szer zett ta pasz ta la to kat,
to vább ra is hasz no san tud nám ka -
ma toz tat ni az ön kor mány zat és az
al gyõ i ek ál tal el kép zelt jö võ ben.

Ké rem eh hez sza va za ta i kat és tá -
mo ga tá su kat. 

Ju hász Sán dor
füg get len kép vi se lõ je lölt”

Dr. Sü li Zakar Tí mea, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõi Vá lasz tó pol gár ok!

Dr. Sü li Zakar Tí mea va gyok, tõs -
gyö ke res al gyõi csa lád ból szár ma -
zom.

Szü le té sem óta
Algyõn élek, az ál -
ta lá nos is ko lát itt
vé gez tem el. Sze -
ged re jár tam kö -
zép is ko lá ba, majd
egye tem re, ahol

ve gyész ként dip lo máz tam és sze -
rez tem dok to ri fo ko za tot. Ta nul -
má nya i mat és is me re te i met a szar -
va si fõ is ko lán egé szí tet tem ki, te -
le pü lés üze mel te tõ mér nök ként vé -
gez tem. Je len leg a Sze ge di Tu do -
mány egye te men va gyok ok ta tó.

Fon tos nak tar tom a ta nu lást, az ok -
ta tást. Öröm mel tölt el a böl csõ de lét -
re jöt te, az új ál ta lá nos is ko la épí té se.

Cé lom, hogy az itt élõk ta nul má -
nya ik be fe je zé sé vel Algyõn kap ja -
nak mun kát és tu dá suk kal a te le -

pü lé sün ket gaz da gít sák. Szük sé ges -
nek tar tom a he lyi egész ség ügyi
szak or vo si el lá tást; a vá ros köz pon -
tig já ró busz köz le ke dést; az olyan
be ru há zá sok tá mo ga tá sát, ame lyek
az al gyõ i ek élet szín vo na lá nak ja ví -
tá sát szol gál ják. Tá mo ga tom a für -
dõ to váb bi bõ ví té sét; a ke rék pár -
utak ki ala kí tá sát; a hul la dék szál lí -
tást, ami a te le pü lés va la men  nyi la -
ko sát érin ti. Sze ret nék ja ví ta ni az
egye dül ál lók, az idõ sek, a nyug dí -
ja sok hely ze tén, és se gí te ni kí vá -
nom az egye sü le tek mû kö dé sét. To -
váb bi cé lom a fi a ta lok le te le pe dé -
sé nek ösz tön zé se, hogy itt épít kez -
ze nek, Algyõn ala pít sa nak csa lá dot.

Ké rem az Önök tá mo ga tá sát,
hogy az al gyõi la ko sok job ban él -
hes se nek és dol goz has sa nak te le -
pü lé sün kön.

Tisz te let tel:
Dr. Sü li Zakar Tí mea

Kép vi se lõ je lölt
FIDESZ-KDNP”

Barta László, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõ i ek!

Barta Lász ló va gyok, 54 éves múl -
tam ja nu ár ban. Négy gyer me kem
van. Ket tõ már fel nõtt ko rú, 23,

il let ve 27 éve sek.
Ne ve lek egy ti -

zen két éves fi út és
feb ru ár ban szü le -
tett egy pi ci lá -
nyom. Szü le im
me zõ gaz da sá gi
mun ká sok vol tak.

Édes apám már saj nos el hunyt,
édes anyám nyug dí jas. A ven dég -
lá tó szak mát 14 éves ko rom óta
mû ve lem. Algyõre 1989-ben ke rül -
tem, az óta ve ze tem a ha lász csár -
dát. Ak kor még ma gam sem gon -
dol tam ,hogy eb bõl a kis út szé li
„kocs má ból” ahol né gyen kezd -

tünk el dol goz ni má ra egy or szá -
go san is mert és el is mert ha lász -
csár da lesz. Ma már kö zel har -
minc fõt fog lal koz ta tok és ezek -
nek az em be rek nek a 90 %-a al -
gyõi. Na gyon sok al gyõi gye rek itt
ta nul ta és sze ret te meg a ven dég -
lá tó szak mát, so kan ma már meg -
be csült szak em be rek. Az el múlt
21 év ben úgy gon do lom si ke rült
Algyõ hír ne vét a ha lász lé ál tal is
öreg bí te ni. Ed di gi köz éle ti te vé -
keny sé get nem foly tat tam, de úgy
gon do lom, meg vá lasz tá som ese -
tén hasz nos tag ja le he tek a kép -
vi se lõ tes tü let nek.

Tisz te let tel:
Barta Lász ló

FIDESZ-KDNP
képviselõjelõlt”
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Gu ba csi Zol tán, füg get len
„Tisz telt Al gyõ i ek!

Gu ba csi Zol tán va gyok 32 éves,
törzs gyö ke res al gyõi lé vén, itt szü let -
tem és ta nul má nya im el vég zé se után
itt is dol go zom, és ala pí tot tam csa -

lá dot. Egy óvo dás ko rú és egy, ha ma -
ro san böl csõ dés ko rú le ány gyer me -
kem van.

2002 -ben sze rez tem ok le ve les ag -
rár mér nö ki dip lo mát, 2005-ben köz -
gaz dász dip lo mát.  2003-ban Algyõn
kezd tem el dol goz ni csa lá di vál lal ko -
zá sok ke re té ben. Köz gaz da sá gi vég -
zett sé ge met pá lyá zat írás, és szak ta -
nács adás ke re té ben hasz no sí tot tam,
me zõ gaz da sá gi vég zett sé ge met, pe -
dig egy 2003-ban épí tett nö vény ház
mû köd te té sé re, zöld ség ter mesz tés re,
mely Algyõ kül te rü le tén ta lál ha tó.

2006 óta ve szek részt az al gyõi ön -
kor mány zat mun ká já ban. Szak ta -
nács adói te vé keny sé gem mel se gí tet -

tem több pá lyá za ti prog ram meg va -
ló su lá sá ban, to váb bá a Gyevitúr Kft.
és a Bor bá la für dõ fej lesz té sé ben.
2007 óta az Al gyõi Gaz da kör ve ze -
tõ je va gyok. 

Az ed dig szer zett ta pasz ta la ta im
alap ján úgy lá tom, hogy ön kor mány -
za ti el kép ze lé se ket, és fej lesz té se ket
foly tat ni kell, me lyek vég re haj tá sá -
hoz, ed dig szer zett szak tu dá som mal
sze ret nék hoz zá já rul ni.

Az ál ta lam leg fon to sabb nak ítélt
jö võ be li fel ada tok a kö vet ke zõk:

Az új is ko la meg épü lé sé vel fel sza -
ba du ló is ko la épü le te ket szo ci á lis, el -
sõ sor ban nyug dí ja sok se gí té sé re hasz -
nál ni, to váb bá ci vil szer ve ze tek nek,
és in du ló vál lal ko zá sok nak he lyet
biz to sí ta ni. A több mint 500 fõt érin -
tõ al gyõi ét kez te tést sa ját te le pü lé -
sen lé võ kony há ból meg ol da ni, az
al gyõi gaz dák ter mé ke it fel hasz nál -
va. To vább kell fej lesz te ni a tu riz mu -
sun kat, a für dõt, mel  lyel nö vel he tõ
te le pü lé sünk von ze re je és be vé te le.
A bal eset ve szé lyes sé vált Kas tély kert
ut cai be kö tõ úton, ki emel ten fon tos,
bi cik li út mi nél elõb bi meg épí té se.
Nem el ha nya gol ha tó az el múlt két
év ben megnövekedett be tö ré sek szá -
ma, nö vel nünk kell a köz biz ton sá got
te le pü lé sün kön.

Az ed dig vég zett tár sa dal mi és ci -
vil szer ve ze ti mun ká mat, kép vi se lõ -
ként is sze ret ném foly tat ni, eh hez
ké rem ok tó ber 3-án sza va za tu kat.

Kö szö net tel és tisz te let tel: 
Gu ba csi Zol tán 
füg get len je lölt.”

Dr. Roczkó András, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

Dr. Roczkó And rás va gyok, 2007.
óta az Al gyõi Gyevi Pa ti ka ve ze tõ -
je. Ta nul má nya i mat Sze ge den az
SZTE Gyógy sze rész tu do má nyi Ka -

rán vé gez tem, majd az SZTE Gaz -
da ság tu do má nyi Ka rán szak köz -
gaz dász dip lo mát sze rez tem. Éve -
kig egy máj be teg sé gek gyó gyí tá -
sát ku ta tó és fej lesz tõ kül föl di
gyógy szer gyár nál dol goz tam. A
csa lád ala pí tás ér de ké ben ha tá roz -
tam úgy, hogy egy ko moly cé lo -
kat és kö zös sé gi ér de ke ket szol -
gá ló he lyi vál lal ko zást ala pí tok. A
jö võ met Algyõn kép ze lem el, ezért
is fon tos szá mom ra a te le pü lés

sor sa. Mun kám so rán ke rül tem
kö ze lebb Algyõ la kó i nak és a te -
le pü lés gond ja i nak meg is me ré sé -
hez és jöt tem rá, hogy töb bet kel -
le ne ten nünk a köz ér dek ért.

Hi va tá som ból adó dó an leg fon to -
sabb cé lom a la kos ság egész ségének
meg õr zé se, a fi a tal ság egész ség tu -
da tos ság ra ne ve lé se és szo ros szo ci -
á lis há ló ki épí té se, ez ál tal az al gyõ -
i ek élet szín vo na lá nak ja ví tá sa. Fon -
tos nak tar tom a kü lön bö zõ szak or -
vo si el lá tá sok hely ben tör té nõ meg -
va ló sí tá sát, to váb bá az al gyõi für dõ
bõ ví té sét gyógy ásza ti és re ha bi li tá -
ci ós köz pont lé te sí té sé vel. Mind ezen
cé lok meg va ló sí tá sa új mun ka he -
lyek lét re jöt tét is je len tik.

Mun kám ból ki fo lyó lag le he tõ -
sé gem van a vá lasz tó pol gár ok kal
min den na pi kap cso la tot tar ta ni.
Fon tos szá mom ra a fo lya ma tos
vis  sza jel zés és a kö zös gon dol ko -
dás a te le pü lés to váb bi fej lõ dé se
ér de ké ben. Úgy ér zem, ön kor -
mány za ti kép vi se lõ ként még töb -
bet te het nék nem csak az em be re -
kért, ha nem a te le pü lé sért is.

Mind ezek hez ké rem tá mo ga tá -
su kat sza va za ta ik kal.

Tisz te let tel:
Dr. Roczkó And rás

kép vi se lõ je lölt
FIDESZ-KDNP”

Kecs ke mé ti Zol tán, FIDESZ-KDNP
„Ked ves Al gyõ i ek!

Kecs ke mé ti  Zol tán va gyok, 42
éves vál lal ko zó, nõs, két le ány -
gyer me kem van. Ré gi al gyõi csa -

lád hoz tar to zom.
Mint he lyi vál lal -
ko zó, ta pasz ta lom
a he lyi e ket érin tõ
ne  héz  s é  ge  ke t ,
aka dá lyo kat. Kép -
vi se lõ ként sze ret -

ném az al gyõi vál lal ko zá so kat a
he lyi be ru há zá so kon elõny ben ré -
sze sí te ni. Cé lom, hogy a vál lal ko -
zá sok tá mo ga tá sán ke resz tül ko -
ráb bi mun ka he lyek meg tar tá sa,
és új mun ka he lyek lét re ho zá sa is
meg va ló sul has son.

Az utak, jár dák to váb bi fel újí -
tá sát is szük sé ges nek tar tom, nem
csak a köz pon ti he lye ken, ha nem
a ke vés bé frek ven tált, kül sõ ut cák -

ban is. A ke rék pár út Sze ge dig tör -
té nõ mi nél ha ma rab bi ki épí té sét
szor gal ma zom. 

Tá mo ga tom azo kat a fej lesz té -
se ket, ame lyek a la kos ság hely ben
tör té nõ szín vo na la sabb, ki szol gá -
lá sát te szik le he tõ vé.

Úgy gon do lom, hogy az Eu ró -
pai Uni ós tá mo ga tá si for rá sok, pá -
lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá -
ra a jö võ ben az ed di gi nél is na -
gyobb hang súlyt kell fek tet ni a je -
len le gi saj ná la tos gaz da sá gi hely -
zet mi att.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
min den ki nek, aki aján ló szel vé nyé -
vel tá mo ga tott, és le he tõ vé tet te in -
du lá so mat.

Tisz te let tel: 
Kecs ke mé ti Zol tán

kép vi se lõ je lölt
FIDESZ-KDNP”

Tóth Gyuláné, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõi Vá lasz tók!

Tóth Gyuláné - Ju hász Ilo na va -
gyok, aho gyan leg töb ben Algyõn
is mer nek, hi szen ré gi al gyõi nagy
csa lád hoz tar to zom.

Kö szö nöm a ko pog ta tó cé du -
lá kat, ame lyek az Önök bi zal mát
fe je zik ki és le he tõ vé tet ték, hogy
kép vi se lõ ként in dul ha tok az ön -
kor mány za ti vá lasz tá son.

Rész ön kor mány za ti kép vi se lõ -
ként, már részt ve het tem Algyõ
önál ló vá vá lá sá nak mun ká i ban.

Fon tos nak tar tom azo kat a fej -
lesz té se ket és prog ra mo kat, ame lye -
ket az ön kor mány zat ma ga elé tûz,
és ame lyek a la kos ság ér de ke it, biz -
ton sá gát és ké nyel mét szol gál ják.

A jö võ re vo nat ko zó cé lom olyan
be ru há zá sok és in téz ke dé sek tá -
mo ga tá sa, ame lyek az al gyõ i ek -
nek a fi a ta lok nak mun kát és meg -
él he tést biz to sí ta nak.

Szük sé ges nek tar tom a he lyi
köz biz ton ság meg erõ sí té sét.

Meg kel le ne va ló sí ta ni a szak or -
vo si el lá tá sok hely ben tör té nõ
igény be vé tel ének le he tõ sé gét is.

To vább fej lesz te ni, szé pí te -
ni Algyõt, hogy az zal büsz kél ked -
hes sünk majd, vá ros ban la kunk.

Ké rem jöj je nek el ok tó ber 3-án
sza vaz ni, mert az Önö kön mú lik,
hogy az el kö vet ke zõ négy év ben
kik dön te nek Algyõ jö võ jé rõl.

Ha meg tisz tel nek bi zal muk kal és
rám is sza vaz nak, meg kö szö nöm.

Szá mí tok Önök re és tá mo ga tá suk ra.
Tisz te let tel: 

Tóth Gyuláné
FIDESZ-KDNP

kép vi se lõ je lölt”
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Kopaszné De me ter Irén, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõi Vá lasz tók!

Kopaszné De me ter Irén va gyok,
48 éves fér je zett 3 fiú büsz ke édes -
any ja. 23 éve élünk Algyõn és e
hos  szú idõ alatt na gyon sok jó em -

bert is mer tem meg a fa lu ban.
Egész ed di gi éle tem a gyer me kek
kö rül és kö zött zaj lott. Ta nár ként,
edzõ ként dol goz tam és dol go zom
ma is. 

Köz élet ben va ló sze rep lé sem:
2002-2006-ban a kép vi se lõ tes tü -
let ben, kül sõ tag ként részt vál lal -
tam a Kul tu rá lis Ok ta tá si és Sport -
bi zott ság mun ká já ban. Az Algyõ
Sport já ért Köz ala pít vány el sõ el -
nö ke vol tam. Idén 10 éves a ka -
jak szak osz tály Algyõn, ame lyet

fér jem mel kö zö sen in dí tot tunk el
és ma a leg ered mé nye sebb szak -
osz tály az Al gyõi Sport kör ön be -
lül.

A je len le gi ön kor mány za ti vá -
lasz tá son azért in du lok, hogy a te -
le pü lés la kó i nak ér de ke it tu dá -
som, ta pasz ta la tom leg ja vát ad va
szol gál jam. Kü lö nö sen fon tos nak
tar tom, hogy Algyõn a be ru há zá -
sok to vább gya ra pod ja nak és ezek
új mun ka he lye ket je lent se nek el -
sõ sor ban az al gyõi em be rek szá -
má ra. Az utak, jár dák fel újí tá sa
ki emel ten fon tos Algyõn és a ke -
rék pár út meg épí té se Sze ged irá -
nyá ban na gyon so kunk ál ma. Az
egész ség ügyi el lá tás ki bõ ví té se to -
váb bi szak ren de lé sek (pl.: re u ma -
to ló gia, nõ gyógy ásza ti el lá tás) biz -
to sí tá sa szin tén ki emel ten fon tos
fel adat te le pü lé sün kön. Úgy gon -
do lom, hogy nagy köz sé günk di na -
mi kus fej lõ dé se nagy je len tõ sé get
szán a sport, a kö zös sé gi élet, az
egész sé ges élet mód te rü le tén meg -
va ló su ló fej lesz té sek nek. Eb ben
sze ret nék a to váb bi ak ban is ha té -
ko nyan részt vál lal ni. Eh hez ké rem
az Önök tá mo ga tá sát a vá lasz tá -
son.

Tisz te let tel: 
Kopaszné De me ter Irén

FIDESZ-KDNP
kép vi se lõ je lölt”

Pongrácz Ta más, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõ i ek!

Pongrácz Ta más va gyok, 1983-
ban szü let tem Sze ge den. 14 éve
élek Algyõn. Szá mos do log fûz a
te le pü lés hez; nagy szü le im (anyai

ágon) törzs gyö ke res al gyõ i ek. Né -
hai nagy apám, majd ké sõbb édes -
apám is az al gyõi olaj bá nyá szat ban
ta lál tak meg él he tést. 

Ala pí tó ja és el nö ke va gyok a
2004-ben meg ala kult Fidelitas
Algyõnek. A Fi desz if jú sá gi társ
szer ve ze te ként, nem csak po li ti kai,
sok kal in kább tár sa dal mi és kö zös -
ség épí tõ sze rep kört töl tünk be. 

Köz gaz dász ként vé gez tem 2009-
ben a sze ge di egye te men, je len leg
egy sze ge di épí tõ ipa ri cég nél dol -
go zom ke res ke del mi kép vi se lõ -
ként.

Amen  nyi ben le he tõ sé gem nyí -
lik rá, az aláb bi te rü le tek kel ki -
emel ten sze ret nék fog lal koz ni:

– Fi a tal ság hely ze te és pers pek -
tí vái Algyõn.

– Al gyõi fi a tal ként saj ná la tos
mó don azt ta pasz ta lom, hogy az
el múlt évek ben fo lya ma to san szû -
kül nek a sza bad idõ hely ben tör -
té nõ el töl té sé nek le he tõ sé gei. Kí -
vá na tos nak tar ta nám egy ös  sze -
han golt al gyõi if jú ság po li ti ka ki -
dol go zá sát, amely élet sze rû ke re -
te ket biz to sít hat na a he lyi fi a tal -
ság min den nap ja i hoz; biz ton sá -
gos szó ra ko zó he lyek, spor to lá si
le he tõ sé gek, kö zös sé gi prog ra -
mok. Na gyon fon tos nak tar tom,
hogy Algyõ ké pes le gyen hely ben
meg tar ta ni a fi a ta lo kat; ezt el sõ -
sor ban mun ka hely te rem tõ be ru -
há zá sok kal és át gon dolt ott hon -
te rem té si és bér la kás-épí té si prog -
ram mal kell se gí te ni. Ki emelt tá -
mo ga tás ban kell ré sze sí te ni a fi a -
ta lok el sõ la kás hoz ju tá sát.

– Te le pü lé sünk Ti szá val kap cso -
la tos ide gen for gal mi le he tõ sé ge i -
nek ha té ko nyabb ki ak ná zá sa

– Vé le mé nyem sze rint fo lyó par -
ti te le pü lés ként tu risz ti kai szem -
pont ból sok kal na gyobb le he tõ sé -
gei van nak Algyõnek, mint amit
ma tény le ge sen ki hasz nál. Fon -
tos nak tar tom szín vo na las sza bad
strand ki épí té sét, amely a fa lu si
tu riz must és ma gán szál lá sok for -
gal mát is nö vel het né.

Ah hoz, hogy te võ le ge sen részt tud -
jak vál lal ni a fent em lí tett cé lok
meg va ló sí tá sá ban, ké rem tá mo -
gas son sza va za tá val!

Tisz te let tel: 
Pongrácz Ta más

Fi desz-KDNP
kép vi se lõ je lölt”

Zsol dos Zol tán, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõ i ek!

Zsol dos Zol tán va gyok, 59 éves.
Nõs va gyok 2 le ány gyer mek édes -
ap ja. Fe le sé gem nyug dí jas egész -
ség ügyi dol go zó. Egy kis lány és
egy fiú uno kánk van. 

Is ko lai vég zett sé gem gép jár mû és
mun ka vé del mi tech ni kus. 30 évet
dol goz tam az olaj ipar ban. 1974 óta
élek Algyõn a Bar tók Bé la ut cá ban,

ezért egyik leg fõbb cél ki tû zé sem,
hogy ez a te le pü lés rész is meg szé -
pül jön. A pa nel prog ram, va la mint
egyéb ál la mi tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé vel le he tõ ség nyíl na a hom -
lok zat fel újí tá sá ra, a nyí lás zá rók cse -
ré jé re, a fû tés kor sze rû sí té sé re, ösz  -
szes sé gé ben az egész pa nel há zas te -
rü let köz te rü le te i nek ren de zé sé re,
ar cu la tá nak szeb bé té te lé re. A meg -
úju ló ener gia fel hasz ná lá sá val a pa -
nel la kás ok fenn tar tá sá nak költ sé ge -
it is je len tõ sen le het ne csök ken te ni.

Meg vá lasz tá som ese tén min den
erõm mel azon le szek, hogy Algyõ
to vább ha lad jon a fej lõ dés út ján,
kü lö nös te kin tet tel a pa nel- és tár -
sas há zas te le pü lés ré szek kör nye -
ze tét is be le ért ve. 

Kö szö nöm a bi zal mat min den -
ki nek, aki ne kem ad ta az aján ló -
szel vé nyét, ké rem, hogy ok tó ber
3-án sza va za tuk kal tá mo gas sa nak!

Tisz te let tel:
Zsol dos Zol tán
kép vi se lõ je lölt

FIDESZ-KDNP”

Met tõl med dig kam pány csend?
2010. ok tó ber 3-án 0.00 órá tól
19.00 órá ig kam pány csend van,
ek kor kam pány te vé keny sé get foly -
tat ni ti los. A kam pány csend meg -
sér té sé nek mi nõ sül a vá lasz tó pol -
gár ok vá lasz tói aka ra tá nak be fo -
lyá so lá sa, így kü lö nö sen: a vá lasz -
tó pol gár ok szá má ra a je lölt vagy
a je lö lõ szer ve zet ál tal in gye ne -
sen jut ta tott szol gál ta tás (sza va -
zás ra tör té nõ szer ve zett szál lí tás,
étel-ital adá sa), párt jel vé nyek,
zász lók, párt szim bó lu mok, a je -
lölt fény ké pét vagy ne vét tar tal -

ma zó tár gyak osz to ga tá sa, vá lasz -
tá si pla kát el he lye zé se, a vá lasz -
tói aka rat be fo lyá so lá sá ra al kal -
mas in for má ci ók szol gál ta tá sa
elekt ro ni kus vagy más úton. A
kam pány csend meg sér té se meg -
va ló sul ak kor is, ha a ti lal ma zott
te vé keny sé get nem je lölt vagy je -
lö lõ szer ve zet vég zi, sõt ab ban az
eset ben is, ha az sen ki nek sem ró -
ha tó fel vagy az el kö ve tõ je is me -
ret len: ele gen dõ a
kampánycsendsértés té nyé nek
meg va ló su lá sa.

2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
www.valasztas.hu
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Szûcs Szil vesz ter, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Al gyõi 

Vá lasz tó pol gár ok!

Szûcs Szil vesz ter va gyok, 29 éves,
nõs, szü le té sem óta Algyõn élek.
Szü le im de ko rá ci ós csa lá di vál lal -

ko zá sá nál dol go zom rek lám gra fi -
kus ként, rek lám szak em ber ként.
Mun kám mel lett a sze ge di jo gi
ka ron sze rez tem mun ka ügyi kap -
cso la tok dip lo mát, je len leg a jo gi
dip lo ma meg szer zé se elõtt ál lok.
Ami re kü lö nö sen büsz ke va gyok,
hogy szü le im ter vez ték Algyõ cí -
me rét, amely nek mun ká la ta i ban
már ak kor ak tí van részt vet tem.

Vé le mé nyem sze rint el ér ke zett
Algyõ szá má ra is a meg úju lás idõ -
sza ka, me lyet Dr. Gonda Já nos
pol gár mes ter sé ge hoz hat el. A
FIDESZ-KDNP kor mány zat és Dr.
Gonda Já nos ve ze té sé vel Algyõ
elõtt új le he tõ sé gek nyíl hat nak
meg. Itt már nem csu pán az a cél,
hogy Algyõ egy fa lu le gyen a sok
kö zül Csong rád me gyé ben vagy
az or szág ban, ha nem az egyik leg -

fej let tebb, ha úgy tet szik „bez zeg”
te le pü lés. Eh hez a köz ség nek meg -
van min den pénz ügyi és ter mé -
sze ti adott sá ga. Meg gyõ zõ dé sem,
hogy a la kos ság dön tõ több sé ge
nem ta pasz tal ja, hogy mi lyen gaz -
dag te le pü lé sen él. Algyõ rend kí -
vül ked ve zõ pénz ügyi hely ze te saj -
nos nem tük rö zõ dik az al gyõ i ek
több sé gé nek élet szín vo na lán. Még
min dig sok a ten ni va ló, így a lát -
vány be ru há zá sok mel lett a la kos -
ság alap ve tõ igé nye it fo ko zot tan
fi gye lem be kell ven ni. El sõd le ges
cé lom, hogy Algyõn a fa lu pénz -
ügyi hely ze té hez mél tó inf rast ruk -
tú ra (jár dák, utak, víz el ve ze tés, ke -
rék pár utak) jöj jön lét re. Meg vá -
lasz tá som ese tén azon fo gok mun -
kál kod ni, hogy Algyõn a kör nye -
zet ba rát geo ter mi kus ener gia, a
ter mál víz vagy más meg úju ló ener -
gia la kos sá gi fel hasz ná lá sa is meg -
va ló sul jon. Mint a je löl tek küzül
az egyik leg fi a ta labb, ki emelt fi -
gyel met sze ret nék for dí ta ni a fi a -
ta lok prob lé má i ra, el sõ sor ban a
he lyi mun ka hely te rem tés, sza bad -
idõs te vé keny sé gek, vagy akár a
gyor sabb internethez va ló hoz zá -
fé rés kér dé sé ben.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy az al gyõi
kép vi se lõ tes tü let ben szük ség van
fi a tal, ma gas vég zett sé gû kép vi se -
lõk re is, akik új gon do la tok kal,
meg lá tá sok kal já rul nak hoz zá a
tes tü let mun ká já hoz.

Ah hoz hogy ez meg va ló sul has -
son, szá mí tok tá mo ga tó sza va za -
ta ik ra ok tó ber 3-án.

Szûcs Szil vesz ter
kép vi se lõ je lölt 

FIDESZ-KDNP”

Mi re kell az iga zo lás?
Hol vok sol hat a két la ki pol gár:
az ál lan dó és/vagy az ide ig le nes
lak cí men?

Az a vá lasz tó pol gár, aki la kó he -
lyén kí vül be je len tett tar tóz ko dá si
hel  lyel is ren del ke zik, vá lasz tó jo -
gát vagy a la kó he lyén, vagy – iga -
zo lás sal – be je len tett tar tóz ko dá si
he lyén gya ko rol hat ja. Csak ab ban
az eset ben sza vaz hat a tar tóz ko dá -
si he lyén, ha azt 2010. jú ni us 16-
át meg elõ zõ en je len tet te be, és a
sza va zás nap já ig nem szû nik meg.

Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg -
ha tal ma zott út ján 2010. ok tó ber 1-
jén 16.00 órá ig kér het a la kó he -
lye sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da
ve ze tõ jé tõl (az az a te le pü lés jegy -
zõ jé tõl). Ha meg ha tal ma zott út -
ján nyújt ja be ké rel mét, a meg ha -

tal ma zást is csa tol ni kell. Aján lott
le vél ben is kér het iga zo lást úgy,
hogy a ké re lem 2010. szep tem ber
28-ig meg ér kez zen a la kó he lye
sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro dá ba.

Az iga zo lás ki adá sát kö ve tõ en
nincs le he tõ sé ge ar ra, hogy meg -
gon dol ja ma gát, és még is a la kó -
he lye sze rin ti sza va zó he lyi ség ben
sza vaz zon!

Az iga zo lás sal a sza va zás nap ját
meg elõ zõ en a be je len tett tar tóz ko -
dá si he lye sze rin ti te le pü lé sen a he -
lyi vá lasz tá si iro dá ban vagy a sza va -
zás nap ján az iga zo lá son fel tün te -
tett, a tar tóz ko dá si he lyé hez tar to -
zó cí men ta lál ha tó sza va zó he lyi ség -
ben a sza va zat szám lá ló bi zott ság tól
kér he ti név jegy zék be vé te lét.

For rás: www.valasztas.hu

Ho gyan vá laszt juk a pol gár mes tert?
A pol gár mes tert a te le pü lé sek vá -
lasz tó pol gá rai köz vet le nül vá laszt -
ják. A pol gár mes ter-vá lasz tás sza -
va zó lap ja ábé cé sor rend ben tar -
tal maz za a je löl tek hi va ta lo san

hasz nált csa lá di és utó ne vét. Ér vé -
nye sen sza vaz ni ki zá ró lag egy je -
lölt re le het. Pol gár mes ter az a je -
lölt lesz, aki a leg több ér vé nyes
sza va za tot kap ta.

Lele Lajos Sándor, füg get len
Tisz telt al gyõi vá lasz tó pol gár ok!

Ez úton en ged jék meg, hogy be -
mu tat koz zam Önök nek, mint kép -
vi se lõ je lölt.

Lele La jos Sán dor va gyok, 45
éves, vál lal ko zó, 3 gye rek édes ap -
ja („õsgyevi”), a fa lu ban több nyi -
re Be to nos La jos ként is mer nek.

Sze ret ném is mer tet ni önök kel,
hogy meg vá lasz tá som ese tén tes -
tü le ti tag ként mi lyen ter vek kel
tud nám ja ví ta ni, job bá ten ni Algyõ
min den nap ja it.

A te en dõk lis tá ja igen szé les,
me lyet itt e pár sor ban tel jes ség -
gel nincs mód rész le tez ni, ezért
ki ra ga dom a szá mom ra, és vé le -
mé nyem sze rint az önök szá má ra
is je len tõ ség gel bí ró te rü le tet.

Al gyõi vál lal ko zó ként és mun ka -
adó ként mó dom ban áll lát ni az
ön kor mány za ti be ru há zá sok ala -
ku lá sát.

Szá mom ra és még sok má sik al -
gyõi vál lal ko zó szá má ra is ért he -
tet len, hogy a te le pü lé sün kön
meg va ló su ló be ru há zá sok leg na -
gyobb ré szé nek ki vi te le zé sé re
olyan vál lal ko zók nak ad nak meg -
bí zást, akik nem al gyõ i ek, és még
csak nem is kör nyék be li ek.

Mun ka adó ként nem ér tek egyet
és nem is tá mo ga tom, hogy ide -
gen, nem al gyõi cé gek, il let ve vál -
lal ko zá sok vé gez zék el azon mun -
ká kat, me lyek re az al gyõi vál lal ko -
zá sok is ké pe sek.

Sok pél dát tud nék fel hoz ni ar -
ra, hogy mely be ru há zá sok ról van
szó. De a fel so ro lás nak sok ér tel -

me nem len ne, mi vel ezen be ru -
há zá sok már rész ben vagy tel je -
sen meg va ló sul tak.

Vi gyünk vé gig egy gon do lat sor,
mi len ne, ha: Egy al gyõi vál lal ko -
zó el nyer ne egy na gyobb mun kát?

– a ki vi te le zés hez he lyi mun ka -
erõt kell al kal maz nia,

– egy épí tõ ipa ri be ru há zás nál
sok szak ipa ri vál lal ko zás szük sé -
gel te tik. Eh hez megint csak he lyi
mun ka erõt kell al kal maz ni,

– a sort foly tat hat nám még, de
min den al gyõi vál lal ko zó tud ja
hogy ezen so rok, ho gyan foly ta tód -
nak. 

Sze ret ném, ha a fen ti pél da
Algyõn a he lyi be ru há zá sok nál
meg va ló sul na.

Hív junk meg al gyõi vál lal ko zó -
kat a ver seny tár gya lás ok ra! 

Kí nál juk fel a mun ka le he tõ sé -
gét az al gyõi mun ka vál la lók nak!

Ne ide gen cé gek vé gez zék el
azo kat a mun ká kat, me lye ket az al -
gyõi adó be vé te lek bõl fi zet nek ki!

Ta lán gon do lat éb resz tés nek e
pár sor is ele gen dõ, me lyet több
ol da lon ke resz tül tud nék foly tat -
ni. A vál lal ko zók és mun ka vál la -
lók se gí té se nem egye di je len ség,
hi szen né hány kö ze li vá ros ban és
köz ség ben már igen jól mû kö dik
a hely bé li ek be vo ná sa a be ru há zá -
sok ki vi te le zé sé nél. Ezen te le pü -
lé se ken csak ki zá ró lag ak kor al -
kal maz nak nem he lyi vál lal ko zó -
kat, ha azt a hely bé li ek va la mi -
lyen ok nál fog va nem tud ják el vé -
gez ni.

Azon ki fe je zé se ket, hogy te gyük
szeb bé Algyõt, te gyük él he tõb bé
kör nye ze tün ket már so kan el -
mond ták. Mi ó ta Algyõ el sza kadt
Sze ged tõl, és önál ló an ren del ke -
zik sor sá val, le he tõ sé ge i vel az elõb -
bi ki fe je zé sek már meg va ló sul tak.

Cé lom, hogy fej les  szük to vább
Algyõt úgy, hogy azt MI te gyük,
MI al gyõ i ek, MI al gyõi vál lal ko zók,
és MI al gyõi mun ka vál la lók!

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel -
mü ket.

Üd vöz let tel: 
Lele La jos Sán dor

Kép vi se lõ je lölt



Beke S. Ta más, független
„Név: Beke Sán dor Ta más

Szü le té si hely, idõ: Sze ged 1968.
05. 15. 

Ta nul má nyok: Al gyõi Ált. Is ko -
la; Dé ri Mik sa Ipa ri Szki., Sze ged;
Kas sai Re pü lõ mér nö ki Egye tem,

Kas sa va dász pi ló ta; Pollack Mi -
hály Mû sza ki Fõ is ko la, Ba ja víz épí -
tõ mér nök.

Mun ka he lyek: Hód me zõ vá sár -
he lyi Víz mû Kft., Sze ge di Für dõk
Kft.

Je len le gi te vé keny ség: 1999-tõl
sa ját ter ve zõ mér nö ki iro da ve ze -
té se

Fe le ség: Bucsi And rea ag rár -
mér nök

Gye re kek: Nó ra 13 év, Do nát
10 év 

Szü lõk: Beke Sán dor ta xisoför;
Beke Sándorné bér el szá mo ló

Tisz telt Al gyõi vá lasz tók!

Kö szö nöm Önök nek, hogy aján -
lá suk kal le he tõ sé get biz to sí tot -
tak, hogy pol gár mes ter je lölt -

ként kö zel tíz éves Ön kor mány -
za ti mun ká mat az Önök ér de ké -

ben to vább foly tat has sam. 
Mind an  nyi unk szá má ra egy ér -

tel mû, hogy önál ló sá gunk óta
Algyõ fej lõ dé se tö ret len. Büsz ke
va gyok ar ra, hogy al gyõi la kos -
ként és ön kor mány za ti kép vi se lõ -
ként a fej lõ dést ered mé nye zõ dön -
té sek ré sze se le het tem. 

A fej lõ dés tö ret len sé gé nek biz -
to sí té ka kell, hogy le gyen az Eu -
ró pai Uni ós tá mo ga tá si for rá sok,

pá lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá -
sa, ezért a jö võ ben az ed di gi nél is
na gyobb fe le lõ ség gel és hoz zá ér -
tés sel kell a pá lyá za ta in kat ös  sze -
ál lí ta ni. Biz to sí ta ni kell az ön kor -
mány zat se gít sé gé vel, hogy az al -
gyõi kis- és kö zép vál lal ko zá sok is
hoz zá jut has sa nak ezek hez a for rá -
sok hoz.

A meg kez dett nagy be ru há zá so -
kat to vább kell épí te ni, fej lesz te -
ni ( is ko la, für dõ, egész ség ház) és
úja kat kell nyit ni (csa pa dék csa tor -
na rend szer, szol gál ta tó ház, nap -
kö zi ott hon, szál lo da, re pü lõ tér).
Ugyanolyan fon tos a kis- és kö ze -
pes be ru há zá sok foly ta tá sa is mint
a jár da épí tés, utak asz fal to zá sa.

Pol gár mes ter ként fon tos fel -
adat nak tar tom, hogy ko moly vál -
lal ko zá so kat csá bít sunk Algyõre
ame lyek se gít sé gé vel mun ka he -
lye ket le het te rem te ni va la mint
Sze ged és Hód me zõ vá sár hely me -
gyei Jo gú vá ro sok kal intezívebb
gaz da sá gi kap cso la to kat kiépíteni..

Pol gár mes ter ként úgy gon do -
lom, hogy az al gyõi pol gá rok kom -

fort ér ze tét nö ve lõ in téz ke dé se ket
is meg kell hoz ni mint a szak or -
vo si el lá tás biz to sí tá sa, gyógy szer
tá mo ga tás, la kás épí té si tá mo ga -
tás, tá mo ga tott köz ét kez te tés, ci -
vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá nak nö -
ve lé se, szo ci á lis disz kont kár tya
be ve ze té se vagy a vér vé tel dí já nak
el tör lé se.

A te le pü lé sünk to váb bi za var ta -
lan mû kö dé sé nek, fej lõ dé sé nek
egyik zá lo ga - mint ed dig is volt -
a Pol gár mes ter és a Kép vi se lõ Tes -
tü let együtt gon dol ko dá sa Algyõ
to vább épí té sé nek ér de ké ben. 

Va dász pi ló ta ként és mér nök ként
azt ta nul tam és ta pasz tal tam, hogy
nagy ered mé nye ket csak csa pat -
ban le het el ér ni. Én en nek a csa -
pat nak kí vá nok a ka pi tá nya len ni!

En nek a meg kez dett mun ká nak a
foly ta tá sá hoz ké rem az Önök tá -
mo ga tá sát.

Kö szö net tel:
Beke S. Tamás

Pol gár mes ter és kép vi se lõ je lölt”

Dr. Gonda Já nos, FIDESZ-KDNP
„Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

A vál to zás sze le Algyõt is el ér te! Dr.
Gonda Já nos va gyok, és ez úton
ké rem az Ön, a Ti se gít sé ge te ket,

hogy a vál to zást együtt, kö zös erõ -
vel fe jez zük be. 

1994 óta ön kor mány za ti kép vi -
se lõ ként tö ret le nül él ve zem az al -
gyõ i ek bi zal mát, 1998 és 2002 kö -
zött al pol gár mes ter ként vet tem
részt nagy köz sé günk irá nyí tá sá -
ban. 1998 óta me gyei ön kor mány -
za ti kép vi se lõ ként kép vi se lem
Algyõ ér de ke it.

Ta vas  szal az or szág je len tõs ré -
sze ar ra sza va zott, hogy Ma gyar -
or szág nak egy új irány ra van szük -
sé ge. Cé lom, hogy a kor mány za -
ti tá mo ga tá so kat igény be vé ve, a
kor mány tö rek vé se i vel össz hang -
ban Algyõt to vább se gít sem a fej -
lõ dés út ján. Szá mos Eu ró pai Unió
ál tal nyúj tott pá lyá za ti le he tõ sé -
get igény be tud nánk ven ni, amely -

hez két fon tos do log szük sé ges:
az Önök tá mo ga tá sa, jó ma gam,
és kép vi se lõ je lölt je im ta pasz ta la -
ta, hát te re, szak ér tel me.

Csa pa tom tag jai olyan kép vi se -
lõ je löl tek, akik tu dá suk kal, és szak -
ér tel mük kel akar nak, és ké pe sek
har col ni Algyõért, a köz jó ért, a
fej lõ dé sét. Ké pe sek ös  sze fog ni
azért, hogy mi al gyõ i ek egy erõs
kö zös sé get al kos sunk, és to vább
lép hes sünk az önál ló so dás irá nyá -
ba.

Mi nél töb ben vé gez zük tel jes
oda adás sal a fel ada ta in kat, mi nél
töb ben te szünk Algyõ jö võ jé ért,
csa lád ja ink biz ton sá gá ért, pol gá -
ra ink kö zöt ti bi za lo mért, mi nél
töb ben ta nú sí tunk õszin te sé get,
és em ber sé get tár sa ink fe lé, an -

nál ha ma rabb tu dunk meg te rem -
te ni egy olyan kö zös sé get, amely
ös  sze fog ja a törzs gyö ke res, szü le -
tett al gyõ i e ket, a ké sõbb be te le -
pült la kók kal.

Egy olyan szel le mi kör nye ze tet
sze ret nék lét re hoz ni, aho va min -
den ki tar toz ni sze ret ne. Az egy -
más fe lé for du ló, és egy mást se -
gí tõ lég kör ki ala kí tá sá ban az Önök
se gít sé gé re is szá mí tok, ezért ké -
rem, hogy sza va za tuk kal tá mo gas -
sa nak en gem, és csa pa to mat ab -
ban, hogy el kép ze lé se in ket meg -
va ló sít suk, egy új irányt, új len dü -
le tet ad juk Algyõnek!

Tisz te let tel:
Dr. Gonda Já nos
FIDESZ-KDNP

Pol gár mes ter je lölt”

Pla kát: no vem ber 2-ig
A vá lasz tá si kam pány vé gé ig a je -
lö lõ szer ve ze tek és a je löl tek en -
ge dély nél kül ké szít het nek pla ká -
tot. A pla kát olyan saj tó ter mék -
nek mi nõ sül, amely en ge dély és
be je len tés nél kül elõ ál lít ha tó.
Egye bek ben a pla kát ra a saj tó ról
szó ló jog sza bá lyo kat kell al kal maz -
ni.

Épü let fa lá ra, ke rí tés re pla ká tot
el he lyez ni ki zá ró lag a tu laj do nos, a
bér lõ, il le tõ leg – ál la mi vagy ön kor -
mány za ti tu laj don ban lé võ in gat lan
ese tén – a va gyon ke ze lõi jog gya kor -
ló já nak hoz zá já ru lá sá val le het.

Egyes köz épü le te ken vagy a köz -
te rü let meg ha tá ro zott ré szén pla -
kát el he lye zé sét a he lyi ön kor -

mány zat mû em lék vé del mi, kör -
nye zet vé del mi ok ból ren de let ben
meg tilt hat ja. Ál la mi vagy ön kor -
mány za ti ha tó ság el he lye zé sé re
szol gá ló épü le ten vagy azon be -
lül pla ká tot el he lyez ni ti los.

A vá lasz tá si kam pányt szol gá ló
önál ló hir de tõ-be ren de zés el he lye -
zé sé re a köz te rü let-hasz ná lat ról szó -

ló jog sza bá lyo kat kell al kal maz ni.
A pla ká tot úgy kell el he lyez ni,

hogy az ne fed je más je lölt vagy
je lö lõ szer ve zet pla kát ját, és kár -
oko zás nél kül el tá vo lít ha tó le gyen.

A pla ká tot az, aki el he lyez te,
vagy aki nek ér de ké ben el he lyez -
ték, 2010. no vem ber 2-ig kö te les
el tá vo lí ta ni.
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Herczeg Jó zsef, füg get len
„Ked ves  Al gyõ i ek, 
Tisz telt vá lasz tók!

Né hány hét tel ez elõtt már tá jé -
koz tat tam Önö ket ar ról, hogy az
õszi ön kor mány za ti vá lasz tá son
pol gár mes ter-je lölt ként kí vá nok

in dul ni. Kö szö nöm, hogy aján ló -
szel vé nye ik át adá sá val eh hez bíz -
ta tást nyúj tot tak.

El ér ke zett az idõ, hogy a vá lasz -
tók, a kép vi se lõk te vé keny sé gét ér -
té kel ve vé le ményt mond ja nak az
el múlt idõ szak mun ká já ról.  Ki je -
lent he tem, ko moly ered mé nye ket

ért el a te le pü lé sünk az el múlt 12
év so rán. To vább ra is cé lom, hogy
ös  sze fog junk, az ed di gi kö zös ered -
mé nye in ket meg õriz zük, a jö võn -
ket pe dig együtt ha tá roz zuk meg.
Val lom: ami jó, azt nem kell meg -
vál toz tat ni, ha nem tö ret le nül foly -
tat ni kell.  Az ed di gi ér ték ren det val -
ló, min den ge ne rá ci ót kép vi se lõ, a
te le pü lé sün ket jól is me rõ lo kál pat -
ri ó ta ként sze ret nék Önök kel együtt -
mû köd ni. Füg get len pol gár mes ter-
je lölt ként nem párt ér de ke ket, ha -
nem ki zá ró lag a la kos ság el vá rá sa -
it kí vá nom szol gál ni. Egy ha tá ro zott,
füg get len pol gár mes ter nek ki zá ró -
lag Algyõ ér de ke it kell szem elõtt
tar ta ni, a te le pü lés min den ko ri egy -
sé gét kell meg je le ní te ni.  Meg vá lasz -
tá som ese té re a kör nyék be li or szág -
gyû lé si kép vi se lõk biz to sí tot tak tá -
mo ga tá suk ról. Az ed di gi 12 éves
kép vi se lõi és te le pü lés fej lesz té si bi -
zott sá gi el nök ként szer zett ta pasz -
ta la tom ra tá masz kod va, a tel jes ség
igé nye nél kül, az aláb bi ak ban mu -
ta tom be a fej lesz tés el lõt tünk ál ló
4 év ben ál ta lam fon tos nak vélt irá -
nyát:

– A te le pü lés va gyo ná nak meg -
õr zé se, gya ra pí tá sa.

– Elsõsorban a már meg kez dett
be ru há zá sok foly ta tá sa (für dõ, is -
ko la, stb.)

– Kistérségi együtt mû kö dés bõ -
ví té se.

– Fontos hogy az Uni ós tá mo -
ga tá sok ból, pá lyá za tok út ján, a le -
he tõ leg több for rást ki hasz nál juk.

– Közmûvesített épí té si tel kek
ki ala kí tá sa, új köz par kok lé te sí té -
se, köz té ri szob rok el he lye zé se.

– Utak asz fal to zá sa, jár da re -
konst ruk ció, csa pa dék-víz el ve ze -
tõk me der bur ko lá sa, ke rék pár út
Szeged-Algyõ kö zött és Algyõ bel -
te rü le tén, Lé nia út meg épí té se.

– Az ipa ri park ban rej lõ le he tõ -
sé gek to váb bi ki hasz ná lá sa. Vál -
lal ko zók tá mo ga tá sa, mun ka hely -
te rem tés elõ se gí té se.

– A be kö tõ út új nyom vo na lon
tör té nõ csat la koz ta tá sa kör for ga -
lom ki ala kí tá sá val.  Zaj vé dõ fal lé -
te sí té se, a 47-es út men tén, az él -
he tõbb la kó kör nye ze tért.

– A meg üre se dõ is ko la épü le tek
új funk ci ó val tör té nõ hasz no sí tá -
sa.  Pl. bent la ká sos nyug dí jas ott -
hon, szo ci á lis bér la kás.

– Szabadidõ köz pont re konst -
ruk ci ó ja: -szálló fel újí tá sa, -új nagy

kony ha ki ala kí tá sa, (mû kö dé sé -
hez szük sé ges alap anyag ok he lyi
ter me lõk tõl va ló be szer zé se) a te -
rü let bõ ví té se, szer ve zett tu risz ti -
kai prog ra mok biz to sí tá sa.

– A ter mál ener gia fo ko za tos
elõ tér be he lye zé sé nek vizs gá la ta
(in téz mé nyek, pa nel).

– Sport, egész ség meg õr zés tá -
mo ga tá sa: a ha gyo má nyos lab da -
já ték ok, ti szai ví zi spor tok fej lesz -
té se, re pü lõ tér fel újí tá sa, az új
tech ni kai spor tok nak te rü let biz -
to sí tá sa.

Mind ezen prog ra mok kal erõ sí -
te ni kí vá nom a kö tõ dést, az al gyõ -
i ség tu da tot.  Mint füg get len pol -
gár mes ter je lölt, nem kí vá nok kép -
vi se lõi csa pa tot ki je löl ni a vá lasz -
tá sok ra, mert az Önök ál tal meg -
vá lasz tott kép vi se lõk mind egyi ké -
vel sze ret nék együtt mû köd ni. 

Ter ve im re á li sak, Algyõ je len le -
gi és jö võ be ni hely ze te a pá lyá za -
ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val le -
he tõ vé te szik meg va ló sí tá su kat.
Eh hez ké rem meg tisz te lõ bi zal -
mu kat! 

Kö szö net a fi gyel mü kért!
Herczeg Jó zsef

pol gár mes ter-je lölt”

Mol nár Áron, JOB BIK MA GYAR OR SZÁG ÉRT MOZ GA LOM
„Bá tor ság. Min den nagy tett hez,
min den fon tos dön tés hez szük ség
van bá tor ság ra. Mi nél na gyobb a
tett, és mi nél fon to sabb a dön tés an -
nál na gyobb ra. Ha ez hi ány zik, ak -
kor nyu god junk be le, hogy nem
fog meg tör tén ni az áhí tott ered -
mény. 

Húsz év vel ez elõtt, 1990-ben bá -
tor ság kel lett ah hoz, hogy a ta ná -
csi rend szer ös  sze om lá sa után al -
gyõi em be rek kü lö nö sebb ta pasz -
ta lat nél kül föl vál lal ják a rész ön -
kor mány za ti ve ze tõ, vagy kép vi se -
lõ sze re pet. Meg jegy zem több sé -
gük ko rom bé li volt ak kor, vagy
csak pi ci vel idõ sebb. Bát rak vol -
tak, ezért meg tud tak fe lel ni az el -
vá rá sok nak. 

Még na gyobb bá tor ság kel lett
ah hoz, hogy 1997-ben ki ír ják a füg -

get len sé gi nép sza va zást. Per sze eh -
hez kel lett az is, hogy a fa lu ban
elõ ször, az Al gyõi Fi a ta lok Egye -
sü le te (mely nek el nök sé gi tag ja vol -
tam) nyíl tan ki mond ja a Sze ged tõl
va ló el sza ka dás igé nyét, se gít ve ez -
zel a dön tés meg ho za ta lát. 

Az tán bá tor el ha tá ro zá sok kel -
let tek ah hoz is, hogy az új, önál ló
ön kor mány zat ne rop pan jon ös  sze
az óri á si adó be vé te lek mi at ti jo gos
el vá rá sok sú lya alatt. Min den ki kis
Dallas-ról be szélt, de köz ben so -
kan azt is vár ták, hogy a ve ze tés
nem tud majd mit kez de ni a
megnövekedett fel ada tok kal.

Bá tor ság ról kell be szél nünk ak -
kor is, ami kor azt lát juk, hogy az
al gyõ i ek so ha nem az zal fog la koz -
nak, hogy ki van kor má nyon, ami -
kor ve ze tõ ket vá lasz ta nak. Min dig
fon to sabb volt az em ber, a sze mé -
lyi ség, mint a ho va tar to zás. Te het -
ték ezt azért is, mert Algyõ, sze -
ren csés hely ze té bõl adó dó an, sok -
kal ke vés bé függ az ép pen ha tal -
mon lé võ kor mány tól, mint bár -
me lyik ha son ló nagy sá gú te le pü lés.
Ezért nem volt so ha jel lem zõ a párt -
harc, és ne is le gyen so ha.

Húsz év el telt, a ré gi len dü let ta -
lán ki csit alább is ha gyott. És most

el jött a vál tás ide je. Egy új kor sza -
kot kell nyit nunk, amely kor szak,
új ra leg alább húsz évig kell, hogy
tart son. Szük ség van megint csil lo -
gó sze mû fi a ta lok ra, akik a mai kor
ki hí vá sa i ra me rész vá la szo kat ké pe -
sek, és haj lan dók ad ni. Olyan fi a -
ta lok ra, akik el is me rik az ed di gi
ered mé nye ket, és rá juk ala poz va
egy más faj ta lá tás mód dal, öt le tek -
kel meg tud ják ele ve ní te ni a fa lu -
ra vo nat ko zó jö võ ké pet.

Olyan fi a ta lok ra, akik nem fél -
nek kér dé se ket fel ten ni bi zo nyos
ügyek ben meg ment ve ez zel a fa lut
pél dá ul gya nús la kó park épí tõk -
tõl. Még ak kor sem ijed nek meg,
ha az tán bi zo nyos fir ká szok kö szö -
net he lyett õket sá roz zák be úton
út fé len.

Olyan fi a ta lok ra, akik föl me rik
vál lal ni ho va tar to zá su kat, a csa pa -
tot, aki ket ba rát nak, test vér nek te -
kin te nek, és nem füg get len ként in -
dul nak olyan kor, ami kor ez tû nik
elõ nyö sebb nek.

Olyan fi a ta lok ra, akik bát ran vál -
lal ják a vé le mé nyü ket, mert van
ne kik. Ezért per sze le het Õket sze -
ret ni, vagy utál ni, de aki nem csi -
nál sem mit, azt nem is le het meg -
ítél ni. Õ ma rad hat jó fiú, csak ép -

pen sem mi hasz na nin csen. A kér -
dés az, hogy ki lesz a jobb ve ze tõ,
vagy dön tés ho zó. 

Or szág gyû lé si kép vi se lõ je lölt ként
több olyan kör nyék be li pol gár mes -
ter rel volt sze ren csém ta lál koz ni,
akik ná lam is fi a ta lab bak, töb ben
sem mi faj ta köz igaz ga tá si kép zett -
ség gel nem ren del kez tek elõt te, és
en nek el le né re tö ké le te sen el tud -
nak ve zet ni egy Algyõ nagy sá gú te -
le pü lést. Nincs eb ben sem mi tel je -
sít he tet len, csak hit, erõ és aka rat
kell hoz zá.

Fon tos dön tést kell hoz nunk ok -
tó ber 3-án.

Tisz telt Ol va só, Ked ves Al gyõi!

Ké rem, hogy le gyen elég bá tor ah -
hoz, hogy meg hoz za ezt a dön tést.
Elég bá tor ah hoz, hogy olyan fi a -
tal em bert tá mo gas son pol gár mes -
ter nek, és olyan if ja kat kép vi se lõ -
nek, akik ké pe sek szem be néz ni a
kö vet ke zõ húsz év ki hí vá sa i val.

Ad jon a Jó is ten Ön nek, Ne künk
erõt, és ad jon szebb jö võt is mel lé.

A fa lu ra vo nat ko zó el kép ze lé se -
i met az Al gyõi Gon do lat szep tem -
ber 18-án meg je le nõ szá má ban fo -
gom rész le tez ni.”
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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

Városépítõk Társasága Egyesület

Sorszám Jelölt ne ve

1 Ma gyar An na

2 Dr. Zakar Pé ter

3 Dr. Pap Gab ri el la

4 Dr. Gonda Já nos

5 Ko vács Já nos

6 Ádók Já nos

7 Dr. Or bán Im re

8 Ozgyin Mi hály

9 Gé mes Lász ló

10 Mágori And rás Jó zsef

11 Dobák Lászlóné

12 Csányi Lász ló

13 Gyovai Gás pár

14 Molnárné Tóth Györ gyi

15 Var ga And rás

16 Sán dor At ti la

17 Tóth And rás

18 He ge dûs Ti bor

19 Csá ki Bé la

20 Bodó Im re

21 Kár olyi Sán dor

Fi desz–Ma gyar Pol gá ri Szövetség/
Ke resz tény de mok ra ta Néppárt

www.valasztas.hu

Sorszám Jelölt neve

1 Dr. Buzás Péter

2 Szirbik Imre

3 Bedõ Tamás Albert

4 Dr. Piri József

5 Gazdag János

6 Simicz József

7 Varga Péter

8 Kiss Péter

9 Móra József Antal

10 Beõthy-Fehérné Dr. Sebõk Zsuzsanna

11 Szaniszló József

12 Varga Árpád

13 Baranyi Sándor

14 Sági Mihály

15 Kaczibáné Molnár Katalin

16 Dr. Demeter Attila

17 Geréné Dunaháti-Vas Márta

18 Pataki Gergely

19 Krausz Jánosné

20 Mészáros Tamás

Magyar Szocialista Párt

Sorszám Jelölt neve
1 Toroczkai László

2 Tóth Péter

3 Dudás Zoltán Sándor

4 Fazekas Ferenc

5 Dombi-Kiss László

6 Pataki János

7 Dobi Zsolt

8 Mikulán György Róbert

9 Laczkó Zsolt

10 Lantos Tiborné

11 Kurusa Tibor Ferenc

12 Szirbuly Lajos Sándor

13 Savanya László

14 Tanács Róbert

15 Hegedûs Roland Dávid

16 Erdei Imre

Jobbik Magyarországért Mozgalom  

Sorszám Jelölt neve

1 Marosvári Attila

2 Dr. Domokos Mária

3 Vass Imre

4 Hepp Attiláné

5 Dr. Siket István

Polgári Szövetség Makóért

5 listán 71 név
A megyei közgyûlés képviselõit 5 jelölõ szervezet listája:
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Csongrád megye közgyülési listái
Köz ve tet ten be fo lyá sol hat ja vok sá -
val a te rü le ti ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü let ének, az az a me gyei
köz gyû lés nek az ös  sze té tel ét a 2
me gyei jo gú vá ro son kí vü li te le pü -
lé se ken élõ, vá lasz tás ra jo go sult
pol gár. A me gyei vá lasz tó ke rü let -

ben az a je lö lõ szer ve zet ál lít hat lis -
tát, amely a vá lasz tó ke rü let vá lasz -
tó pol gá rai 1 %-ának aján lá sát ösz  -
sze gyûj töt te (ko ráb ban elég volt
0,3%). Az fenti 5 szer ve zet fe le let
meg a jog sza bá lyi fel té te lek nek, s
ál lí tott lis tát.

Az 5 lis tán ös  sze sen 71 kép vi se -
lõ-je lölt sze re pel. A lis tá ra adott
vok sok ará nyá ban ré sze sül nek a
szer ve ze tek a me gyei köz gyû lés ben

ki oszt ha tó kép vi se lõi man dá tum -
ból. A vá lasz tó pol gár az 5 kö zül
csak 1 szer ve zet lis tá já ra sza vaz hat.

Az al gyõ i ek tá jé koz ta tá sá ra kö zöl -
jük, hogy a me gyei ön kor mány zat
meg vá lasz tá sát szol gá ló szer ve ze tek,
il let ve párt szö vet sé gek kö zött 2 olyan

ta lál ha tó, amely al gyõi il le tõ sé gû
képviselõ-jelöt ne vét is sze re pel te ti
lis tá ján. A Fi desz-KDNP 21 fõs lis -
tá já nak 4. he lyén dr. Gonda Já nos ne -
ve ol vas ha tó. Az MSZP 20 ré szes lis -
tá ján 4.: dr. Pi ri Jó zsef. A két ne gye -
dik hely nö ve li an nak esé lyét, hogy
– az elõ zõ cik lus hoz ha son ló an – a
kö vet ke zõ 4 év ben is 2 al gyõi il le tõ -
sé gû kép vi se lõ ve gyen részt a me gyei
köz gyû lé si mun ká ban.

Mi a sza va zás mód ja?
Az ok tó ber 3-i ön kor mány za ti vá -
lasz tás ide jén ér vé nyes sza va zás
mód ját a  a kö vet ke zõ kép pen is -
mer te ti:

„Sza vaz ni csak sze mé lye sen le -
het.

A sza va zat szám lá ló bi zott ság elõ -
ször meg ál la pít ja az Ön sze mély -
azo nos sá gát és azt, hogy sze re pel-
e a név jegy zék ben. A sze mély azo -
nos ság és a lak cím iga zo lá sá ra a
kö vet ke zõ, ér vé nyes iga zol vá nyok
al kal ma sak:

– lak cí met tar tal ma zó sze mély -
azo no sí tó iga zol vány (ré gi, köny -
vecs ke for má tu mú) vagy

– sze mély azo no sí tó iga zol vány
(kár tya for má tu mú) vagy út le vél
vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en
ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély (kár tya
for má tu mú) és mind egyik fel so -

rolt iga zol vány mel lett a lak cím -
iga zol vány (lak cím kár tya).

Ha a sza va zás nak nincs aka dá -
lya, a sza va zat szám lá ló bi zott ság -
tól meg kap ja a sza va zó la po kat és
a bo rí té kot. A sza va zó la po kat az
Ön je len lét ében le bé lyeg zik. A sza -
va zó lap ok át vé te le kor Ön nek alá
kell ír nia a név jegy zé ket.

A sza va zá sá hoz sza va zó fül ke áll
ren del ke zé sé re, amely ben ki tölt -
he ti a sza va zó la po kat. Ér vé nye sen
sza vaz ni a je lölt ne ve mel lett, il le -
tõ leg a lis ta ne ve fe lett el he lye zett
kör be tol lal írt x vagy + jel lel le -
het! Egyéb meg je lö lés ér vé nyes sza -
va zat ként nem ve he tõ fi gye lem be.

Vé ge ze tül a sza va zó la po kat a
bo rí ték ba kell he lyez nie, és a bo -
rí té kot a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság elõtt az ur ná ba kell dob nia.”

Ki ket vá lasz tunk?
Az, hogy Ön mi lyen tiszt ség re vá -
laszt hat ja meg kép vi se lõ jét, és
hány sza va zó la pot kap, at tól függ,
hogy mi lyen te le pü lé sen gya ko -
rol ja vá lasz tó jo gát – fo gal maz a .

Algyõ·10 ezer nél ke ve sebb la -
ko sú te le pü lés, ezért az itt la kók,
3 sza va zó la pot kap nak: 

– meg vá laszt hat ja a te le pü lés
pol gár mes ter ét – a sza va zó la pon

lé võk kö zül 1 je lölt re ad hat ja le
sza va za tát;

– meg vá laszt hat ja a te le pü lés
ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes -
tü let ét: a te le pü lés la kos ság szá -
má tól füg gõ en akár több – Algyõn
8 – je lölt re is le ad hat ja sza va za tát;

– meg vá laszt hat ja a me gyei köz gyû -
lés tag ja it, a me gyei lis tás sza va zó la pon
1 lis tá ra ad hat ja le sza va za tát.

Ho gyan vá laszt juk 
az ön kor mány za ti kép vi se lõ ket?

Az úgy ne ve zett. egyé ni lis tás vá -
lasz tás sza va zó lap ja ábé cé sor rend -
ben tar tal maz za a je löl tek hi va ta -
lo san hasz nált csa lá di és utó ne vét. 

Az egyé ni lis tás sza va zó la pon a
vá lasz tó pol gár leg fel jebb an  nyi je -
lölt re sza vaz hat, ahány kép vi se lõ -
je le het az adott te le pü lés nek. A
meg vá laszt ha tó kép vi se lõk szá mát
a sza va zó lap tar tal maz za.

A vá lasz tó pol gár a je löl tek ne -
ve mel let ti kör be tol lal írt két, egy -
mást met szõ vo nal lal ki vá laszt ja a
kép vi se lõi he lyek be töl té sé re ál -

ta la ér de mes nek ítélt je löl te ket.
Ke ve sebb je löl tet is meg le het je -
löl ni, aki azon ban a meg en ge dett -
nél több je löl tet vá laszt, an nak va -
la men  nyi sza va za ta ér vény te len.

Az egyé ni lis tán kép vi se lõk azok
a je löl tek lesz nek, akik a meg vá -
laszt ha tó kép vi se lõk szá ma sze rint
a leg több ér vé nyes sza va za tot kap -
ták. Sza va zat egyen lõ ség ese tén
sor so lás sal kell meg ál la pí ta ni,
hogy az egyen lõ szá mú sza va za -
tot el ért je löl tek kö zül me lyik sze -
rez man dá tu mot.

Vá lasz tás ról kér dez a vá lasz tó
A www.valasztas.hu vá la szol a leg -
gyak rab ban fel me rü lõ vá lasz tói
kér dé sek re. Így pél dá ul:

A vá lasz tó pol gár sza vaz hat-e iga -
zo lás sal a tar tóz ko dá si he lyén?

Igen, amen  nyi ben a vá lasz tó -
pol gár a la kó he lye mel lett leg ké -
sõbb a vá lasz tás ki tû zé sét meg elõ -
zõ 30. na pig (2010. jú ni us 16-ig)
be je len tett tar tóz ko dá si hel  lyel is
ren del ke zik. A la kó he lye sze rin ti
he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl
kér het iga zo lást, amel  lyel a tar -
tóz ko dá si he lye sze rin ti he lyi vá -
lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl, vagy a
sza va zás nap ján a sza va zat szám -
lá ló bi zott ság tól kér he ti a név jegy -
zék be va ló fel vé tel ét.

Med dig le het iga zo lást kér ni?
Iga zo lást kér ni sze mé lye sen vagy

meg ha tal ma zott út ján ok tó ber 1-
jén 16.00 órá ig le het, aján lott le -
vél ben pe dig úgy, hogy az szep -
tem ber 28-ig meg ér kez zen a la -
kó hely sze rint il le té kes he lyi vá lasz -
tá si iro dá hoz.

Mit kell tar tal maz nia az iga zo lás ki -
adá sa irán ti ké re lem nek?

Az iga zo lás ki adá sá hoz az iga -
zo lást ké rõ nek a ne vét, a sze mé -
lyi azo no sí tó ját (sze mé lyi szá mát,
amely meg ta lál ha tó a lak cím kár -
tyá ján vagy az ér te sí tõ jén) és lak -
cím ét, va la mint a be je len tett tar -
tóz ko dá si he lyét kell kö zöl nie, ahol

sza vaz ni kí ván. A ké re lem min tá -
ja ide kat tint va le tölt he tõ. Ameny  -
nyi ben a vá lasz tó pol gár la kó he -
lyé tõl el té rõ cím re ké ri az iga zo -
lás meg kül dé sét, az ér te sí té si cí met
fel tét le nül fel kell tün tet nie a ké -
re lem ben.

Az iga zo lá so mat meg kap tam, de
nem ta lá lom. Pó tol ha tó-e?

Nem. Az iga zo lás utó la gos pót -
lá sá ra nincs le he tõ ség.

Le het-e kül kép vi se le ten (a Ma gyar
Köz tár sa ság nagy kö vet sé ge in és fõ -
kon zu lá tu sa in) sza vaz ni?

Az ön kor mány za ti vá lasz tás al -
kal má val a ha tá lyos jog sza bály ok
nem te szik le he tõ vé a kül kép vi se -
le ten va ló sza va zást.

A vá lasz tó pol gár sza vaz hat-e a la -
kó- és a tar tóz ko dá si he lyé tõl el té rõ te -
le pü lé sen?

Nem, ki zá ró lag a la kó he lyén
vagy iga zo lás sal a tar tóz ko dá si he -
lyén él het sza va za ti jo gá val.

Med dig tart a kam pány idõ szak?
A vá lasz tá si kam pány a vá lasz -

tás ki tû zé sé tõl 2010. ok tó ber 2-án
24.00 órá ig tart.

Mi kor van kam pány csend?
A ko ráb bi sza bá lyo zás tól el té rõ -

en már csak a sza va zás nap ján van
kam pány csend, így kam pányt
2010. ok tó ber 3-án 00.00 órá tól
2010. ok tó ber 3-án 19.00 órá ig
foly tat ni ti los.

Listaállító 
szervezet(ek) neve Jelöltek száma Státusz Dátum

Fidesz 21 Nyilvántartásba véve 2010.09.03  

JOBBIK 6 Nyilvántartásba véve 2010.09.01  

MSZP 20 yilvántartásba véve 2010.09.01  

Polgári Szövetség Makóért 5 Nyilvántartásba véve 2010.09.03  

Városépítõk 
Társasága Egyesület 9 Nyilvántartásba véve 2010.09.01
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