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Fontos tudnivalók
Fontos tudnivalók a választást 

megelôzô kampánnyal 
kapcsolatban

Fontos, hogy a jelöltek, jelölô szer-
vezetek a választók szavazatai meg-
szerzése érdekében folytatott kam-
pánytevékenység során kiemelt 
figyelmet fordítsanak arra, hogy 
tevékenységük minden esetben 
megfeleljen a jóhiszemû és ren-
deltetésszerû joggyakorlás köve-
telményének. Bár a választási kam-
pány része és velejárója az, hogy 
a jelöltek és a jelölô szervezetek 
egymás tevékenységét illetôen kri-
tikát fogalmaznak meg, illetve mi-
nôsítik egymás programját (ún. 
negatív kampány), lényeges azon-
ban elkülöníteni azt, hogy a vá-
lasztási kampányban az egymás 
irányában megjelenô kritikai meg-
nyilvánulások véleményt közölnek 
vagy tényt állítanak. Míg a véle-
mény – legyen az akár szélsôséges, 
vagy egyesek számára bántó – ön-
magában nem vezethet a válasz-
tási jogszabályok megsértéséhez, 
a valótlan tartalmú tényállítások 
azonban alkalmasak a választó-
polgárok megtévesztésére, így 
a választásra irányadó jogszabá-
lyok megsértésére

A szavazóhelyiséget magában 
foglaló épületnek a szavazóhelyi-
ség megközelítését szolgáló bejá-
ratától számított 150 méteres tá-
volságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység 
a szavazás napján nem folytatható.

A választópolgár a mozgóurna 
igényléséhez és a szavazóhelyiség-
hez való eljutásához más személy 
segítségét jogosult igénybe venni, 
azonban mozgóurna igénylésére 
és a szavazóhelyiséghez történô 
szállításra nyilvános felhívás nem 
tehetô közzé (a szavazás napját 
megelôzôen sem), szavazóhelyi-
séghez történô szállításra autó-
buszos személyszállítás nem vé-
gezhetô.

Választási gyûlést kampányidô-
szakban lehet tartani, ugyanakkor 

a szavazás napján, 2014. október 
12-én, választási gyûlés nem tart-
ható. A szavazás napján, 2014. ok-
tóber 12-én, politikai reklámot nem 
lehet közzétenni a televízióban és 
a rádióban. Az „exit poll” közvéle-
mény-kutatás eredménye a szava-
zás befejezését követôen, azaz 19.00 
óra után hozható nyilvánosságra

A szavazás ideje: 2014. október 
12. (vasárnap), 6 és 19 óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme 
szerinti szavazókör.

A szavazókörökrôl
A szavazókörök pontos címét 
a névjegyzékbe vételrôl szóló érte-
sítô tartalmazza. Ön személyesen 
szavazhat, az értesítôben megjelölt 
helyen és idôben. Amennyiben 
egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogva tartása miatt 
gátolt a mozgásában, és nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, moz-
góurnát kérhet. A kérelemnek ok-
tóber 10-én 16 óráig kell megér-
keznie a Helyi Választási Irodához 
(Kastélykert u. 40.), vagy a szavazás 
napján 15 óráig a szavazatszámlá-
ló bizottsághoz.

Ha a szavazás napján nem a la-
kóhelyén, hanem a bejelentett tar-
tózkodási helyén (azaz ideiglenes 
lakcímén) lesz, a június 23. nap-
jáig létesített tartózkodási helye 
szerinti szavazókörben átjelentke-
zéssel szavazhat. Átjelentkezést 
október 10-én 16 óráig lehet kérni.

A fogyatékossággal élô választó-
polgár október 3-án 16 óráig igé-
nyelhet Braille-írással ellátott sza-
vazósablont a szavazáshoz. Október 
10-én 16 óráig Braille-írással ké-
szült értesítô megküldését kérheti, 
vagy azt, hogy akadálymentes sza-
vazóhelyiségben szavazhasson.

Fentiekkel kapcsolatos kérelmét
– a www.valasztas.hu oldalon,
– levélben, illetve
– személyesen nyújthatja be.

Mozgóurna iránti kérelmét meg-
hatalmazott útján is benyújthatja!

Választópolgári tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!

Az elmúlt önkormányzati választá-
sokhoz hasonlóan a 2014. évi ön-
kormányzati képviselô- és polgár-
mester választáson induló jelölteket 
is bemutatjuk kiadványunkban. 
A kiadványban bemutatkozó kép-
viselô- és polgármesterjelöltek 
a Helyi Választási Bizottság által 
sorsolással meghatározott sor-
rendben – tehát nem az abc rend-
je szerint! – kerülnek bemutatásra. 
A jelöltek sorrendje a választás 
lebonyolításához szükséges sza-
vazólapon lévô sorrenddel meg-
egyezik!

A képviselôk sorrendje a szavazó-
lapon, így jelen kiadványunkban is:
 1. Farkas Imre
 2. Herczeg József
 3. Beke Sándor Tamás
 4. Bakos István
 5. Kovácsné Kiss Krisztina
 6. Molnár Áron
 7. Dr. Gubacsi Enikô
 8. Miklós Attila
 9. Mészáros Csaba
10. Gonda András
11. Dr. Szûcs Szilveszter

12. Gubacsi Szilárd
13. Pálföldi Márton
14. Karasz Béla Mihály
15. Pongrácz Tamás
16. Tóth János
17. Gonda Károlyné
18. Torma Tiborné
19. Mezei István József
20. Balázs Zsolt
21. Harcsás Gizella
22. Lévai Mihály
23. Fodor László
24. Kiss Róbert
25. Dr. Gonda János
26. Dr. Roczkó András
27. Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó

A polgármesterjelöltek névsorát 
tartalmazó szavazólappal kapcso-
latban, a sorsolás alapján a HVI 
a következô sorrendet állapította 
meg, ezért kiadványunkban is 
ebben a sorrendben mutatkoznak 
majd be a jelöltek:
 1. Herczeg József
 2. Pongrácz Tamás
 3. Molnár Áron

Angyal Zsolt, 
HVI vezetô

A szavazólapokról
A fennálló jogszabályi rendelke-
zések alapján az algyôi választó-
polgár a szavazás napján  alap-
esetben három szavazólapot kap: 

– megválaszthatja a település 
polgármesterét – a szavazólapon 
lévôk közül 1 jelöltre adhatja le 
szavazatát,

– megválaszthatja a település 
önkormányzatának képviselô-tes-
tületét, a település lakosságszámá-
tól függôen akár több jelöltre is 
leadhatja szavazatát. Algyôn a kép-
viselô-testület létszáma 8 fô, a sza-
vazólapon a választópolgár tehát 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8 jelöltre 
adhatja szavazatát a felsoroltak 
közül. (Fontos, amennyiben a vá-
lasztó nyolcnál több jelöltre szavaz, 
a szavazólapja érvénytelen lesz.)

– megválaszthatja a megyei köz-
gyûlés tagjait, a megyei listás sza-
vazólapon 1 listára adhatja le sza-
vazatát. 

– Bár Algyô nagyközségben 
a Nemzeti Választási Bizottság ki-
tûzte a nemzetiségi választást, 
a nemzetiségek nem éltek teljes-
ségében jelöltajánlási jogukkal, 
így helyi nemzetiségi választás Al-
gyôn nem lesz. Ettôl függetlenül 
a névjegyzékben magukat nemze-
tiséginek valló állampolgárok 
a számukra kijelölt 800. számú 
szavazókörben a területi és az or-
szágos nemzetiségi listára leadhat-
ják szavazatukat (+2 szavazólap)

Algyô, 2014. szeptember 12.
Angyal Zsolt
HVI vezetô
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Herczeg József, polgármesterjelölt (független)
Tisztelt Algyôiek!

Köszönöm mindenkinek, akik 
az elmúlt hetekben mellém álltak 
és aláírásukkal támogatták a mun-
kám folytatását, az építkezést mind 
a közösségben, mind a település 
fejlesztése terén. 

Köszönöm a sok – sok szeretetet, 
bíztatást, s mindazok munkáját 
akik segítségemre voltak a kam-
pány során.

Tisztelt Algyôiek!
Ismét válaszúthoz érkeztünk, 
az eddig elvégzett munkára, fej-
lesztésekre alapozva tovább kell 
gondolnunk a lakóhelyünk elôtt 
álló lehetôségeket, olyan stratégi-
át kell kidolgoznunk, amely el-
nyeri a többség támogatását, hosz-
szútávú fejlôdési pályára állítja 
gazdaságunkat.

Olyan településvezetésre van 
szükség, amely kizárólag Algyôért, 
az itt élôkért dolgozik.

Algyô október 12-e után is 
ugyanaz a nagyközség marad, 
mint elôtte volt, a nyugalom, tü-
relem, szorgalom értékeinek men-

tén kell az új képviselô-testületnek 
is mûködnie.

Viták lehetnek a gazdaságfej-
lesztés irányairól, hangsúlyairól, 
de a konszenzus kialakulása után 
a mandátumot szerzetteknek egy-
formán tenniük kell a sikerért.

Algyô a mi otthonunk, és hogy 
mi történik itt, az egyes-egyedül 
csak rajtunk múlik. 

A jövôt illetôen optimista va-
gyok. Négy éve hirdettem meg 
a „Szeretem Algyôt” programot, 

amely fejlôdésünket a régi alapok-
ra, de új pályára állította. Ennek 
folytatását nyújtom Önöknek 
a 2014–2019-es idôszakra, hogy 
egy szellemiségében és megjele-
nésében is jövôbe tekintô település 
arculatát mutassa meg községünk. 

Legfôbb célom, hogy mûködô-
képességünket megôrizve, lendü-
letes fejlôdés mellett legyenek 
minôségi szolgáltatások, biztonsá-
gos, kényelmes és élhetô legyen 
településünk. Biztosítson jó körül-
ményeket az itt élôk számára, te-
remtsen helyzetet egy erôsödô 
gazdaság fejlôdéséhez, amely sok 
munkahelyet hoz létre, jövedelem-
hez juttatva az itt élôket, bevétel-
hez az önkormányzatot.

A helyi gazdaság erôsítése mel-
lett nagy hangsúlyt kell fektetnünk 
az adottságaink kihasználására, 
melynek hangsúlyos eleme lehet 
az idegenforgalom fellendítése, 
a Tiszára, a Levendula Hotelra és 
a gyógyvízkincsre alapozva. El kell 
érnünk – vállalkozói tôke bevoná-
sával és pályázati forrásból -, hogy 

a Borbála Fürdô mellé négycsilla-
gos szálloda épüljön. A gyógyfürdô 
szolgáltatásait, kínálatát bôvíteni 
szükséges, elengedhetetlen a kül-
téri élménymedence megvalósítása. 
A megújuló energia kihasználása 
a közüzemi díjak csökkenését fogja 
eredményezni az intézményeink-
nél. Fontos, hogy a közösségi élet-
ben meghatározó szerepet betöltô 
civil szervezeteket, sportegyesüle-
teket erkölcsileg és anyagilag to-
vább támogassa az önkormányzat.

Bízom abban, hogy erôsödik Al-
gyôn a lokálpatrióta érzés, a kö-
zösségteremtés, az együvé-tartozás, 
amely fontos ahhoz, hogy elkép-
zeléseinket megvalósítsuk. Ameny-
nyiben lehetôséget kapok Önöktôl 
a polgármesteri munka folytatásá-
ra, azon fogok dolgozni, hogy ez 
az összefogás minél szélesebb és 
erôsebb legyen. Itt az alkalom, 
hogy a szeretet és elfogadás alapján 
építsük tovább közösségünket.

Ehhez kérem az Önök támoga-
tását 

Herczeg József

Pongrácz Tamás, polgármesterjelölt (Fidesz-KDNP)
Pongrácz Tamás vagyok, 31 esz-
tendôs, anyai ágon tôsgyökeres 
algyôi (anyai nagyszüleim Ács 
Lajos és Zombori Anna, a „mozis 
Pannika néni” lánya).

Közgazdászként végeztem a Sze-
gedi Egyetemen, dolgoztam az épí-
tôiparban és a kereskedelemben, 
foglalkoztam megújuló energiákkal. 
Jelenleg – mint a Széchenyi Prog-

ramiroda Nkft. fejlesztési tanács-
adója – fô tevékenységem a pályá-
zatokhoz, pályázati projektekhez 
kapcsolódik. Az algyôi közéletben 
egy évtizede veszek részt, korábban 
a Fidelitas alapítójaként és elnöke-
ként, majd, mint a Fiatalok egy Él-
hetôbb Környezetért Közhasznú 
Egyesület elnöke. 2010 óta tagja 
vagyok Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselô-testülete Pénz-
ügyi Bizottságának, illetve ugyan-
ebben az évben egy közéleti 
képzés-sorozaton vettem részt Ti-
hanyban, illetve Brüsszelben. 2011 
óta a Csongrád Megyei Ifjúsági 
Fórum elnöki posztját töltöm be. 
2012-tôl részt veszek Lázár János 
település fejlesztési csapatának mun-
kájában. 2013-ban a Fidesz algyôi 
szervezetének alelnökévé választot-
tak. Választások és népszavazások 
lebonyolításában a Fidesz-KDNP 
delegáltjaként vettem részt, mint 
szavazatszámláló bizottsági tag.

Közéleti szerepvállalásom kezde-
tén még alig voltam 20 éves, de már 
akkor is fontosnak éreztem, hogy 
részt vegyek a helyi közösség életé-
ben. Úgy éreztem, tennem kell azért 
a környezetért, azért a közösségért, 
amelyben élek, s ma is hiszem, hogy 
a polgári értékek, a konzervatív gon-
dolatok mentén tehetem a legtöbbet 
és szolgálhatom a leghatékonyab-
ban szûkebb és tágabb pátriámat. 
Így vélekedtem errôl akkor is, ami-
kor tíz esztendôvel ezelôtt tagja let-
tem a Fidesznek és megalapítottuk 
a Fidelitas algyôi szervezetét; jól-
lehet akkor és még hosszú éveken 
át a polgári oldal ellenzékben volt.

Polgármesterként is mindenkor 
ezen értékeket szem elôtt tartva 
szeretném szolgálni Algyô közös-
ségét. Ennek érdekében kívánom 
megvalósítani azt a programot, 
amely Algyô jövôjének programja, 
s amelyet hamarosan részletesen 
ismertetni fogok Önökkel! 

Algyô jövôjével kapcsolatban 
kulcsfontosságúnak tartom annak 
felismerését, hogy a „kiemelkedôen 
magas iparûzési adó korszakának” 
vége belátható közelségbe került. 
Emiatt éles szemléletváltásra van 
szükség a település vezetésében. 
Gátat kell szabnunk a sok esetben 
felelôtlen és pazarló költekezésnek, 
illetve meg kell teremtenünk a hosz-
szútávon fenntartható, ésszerû gaz-
dálkodás alapjait. Ezen célok el-
éréséhez elengedhetetlenül fontos, 
hogy felülvizsgáljuk és ésszerû ke-
retek közé szorítsuk kiadásainkat, 
illetve a még rendelkezésre álló 
magas bevételeinket munkahely-
teremtô, valamint energia-megta-
karítást eredményezô beruházások-
ra fordítsuk. Tehát itt az ideje 
BEFEKTETNI településünk jövô-
jébe! Meghatározó szempont, hogy 
a jövôben fejlesztési elképzeléseink 
finanszírozásának szerves részét ké-
pezzék a pályázatok. Célunk, hogy 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy mindhárom polgármesterjelölt  
(Herczeg József, Pongrácz Tamás és Molnár Áron) egyben képviselőjelöltként is indul a választáson!
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az elkövetkezendô idôkben Algyô 
nyertese legyen az EU-s pályázatok 
kínálta lehetôségeknek, mert sajnos 
az elmúlt években a település veze-
tése nem fektetett kellô hangsúlyt 
ezeknek a forrásoknak a megszer-
zésére. A közelmúlt nagyberuházá-

sainak többsége – például a szálló 
és konyha, a Borbála fürdô bôvíté-
se, a lovaspálya, a hadipark, melyek 
összköltsége milliárdos nagyság-
rendet jelent – önerôbôl, pályázati 
források bevonása nélkül valósult 
meg (ráadásul fenntartásuk is je-

lentôs kiadásokkal jár). Az alacsony 
pályázati aktivitás következménye-
ként csak az utóbbi idôszakban több 
százmillió Ft-tól esett el települé-
sünk.

Ezzel a szemléletváltással, vala-
mint Lázár János miniszter úr és 

a kormány támogatásával hiszem, 
hogy Algyô a régió egyik legna-
gyobb nyertese lehet. Ennek az új 
korszaknak a megkezdéséhez 
kérem bizalmukat és támogatásu-
kat!

Pongrácz Tamás

Molnár Áron, polgármesterjelölt (független)

Ahhoz, hogy az ember egy telepü-
lés vezetését tisztességgel el merje 
vállalni, sok mindenre szükség 
van. Szakmai fölkészültség, kom-
munikációs és empatikus készség, 
önbizalom stb. Mindenekelôtt tisz-
tában kell lennie azzal, hogy 
az adott település milyen helyzet-
ben van, milyen pozitív folyamatok 
zajlanak, és mik azok a döntések, 
amelyek hibásak voltak az elmúlt 
idôszakban. Csak ezek pontos is-
meretével lehet megfelelô, vállal-
ható programot ismertetni. 

Ehhez viszont a nagyközség elsô 
emberének kell rendelkeznie egy 
olyan jövôképpel, melybe az egyes 
fejlesztések beilleszthetôk.

Algyô a térség legirigyeltebb te-
lepülése. 4.3 milliárd forintos 
költségvetési fôösszeggel (2013) 
egy közepes város szintjén tudja 
finanszírozni saját mûködését és 
elképzeléseit. Ebbôl a több milli-
árdnyi pénzbôl nem sikerült meg-
oldani, hogy az itt lakók anyagi 
helyzete is megérezze az önkor-
mányzat gazdagságát. A következô 
évek legfontosabb polgármesteri 
feladata az, hogy Algyôn érezhe-
tôen javuljon az életszínvonal, sok-
kal gyorsabb ütemben, mint eset-
leg az ország más részein. Ehhez 
szükség lesz támogatási progra-
mokra (gyermekvállalás ösztönzé-
se, fiatalok lakhatási támogatása, 
családi házak energetikai fejlesz-
tése, stb.) és vállalkozásösztönzés-
re, ami nem merülhet ki üres ígé-
retekben és eseti megkeresésekben. 

Szinte elsô feladatként át kell 
világítani a gazdasági társaságain-
kat, és a munkahelyek megtartása 
mellett a hatékonyabb gazdálkodás 
érdekében, az ügyvezetôk döntési 
kompetenciáját és felelôsségét nö-
velni kell. A veszteséget termelô, 
saját erôbôl ellátni képtelen tevé-
kenységeket ki kell szervezni, ezzel 
lehetôséget adva algyôi lakosoknak 
arra, hogy ezen feladatok ellátásá-

ra vállalkozást indítsanak, vagy 
a meglévôt tovább fejlesszék. Itt 
az ideje annak, hogy a turizmusba 
fektetett óriási összeg végre az itt 
lakók körülményeit közvetlenül is 
befolyásolja. Önkormányzati veze-
téssel, szervezett formában kell el-
indítani a falusi vendéglátás prog-
ramját, mely akár jelentôs számú 
család kiegészítô, vagy teljes be-
vételét is kitermelheti. A további 
fejlesztések tervezésekor elkerül-
hetetlen lesz, hogy azokat integrál-
ni tudjuk a megyei és kistérségi 
elképzelésekbe, növelve ezzel azok 
jövedelmezôségét, hatékonyságát. 

Együttmûködés és kommuniká-
ció. Ez a két terület az, ahol a leg-
nagyobb változást szeretném elérni. 
A településen élôkkel, az itt mûkö-
dô intézményeinkkel (óvoda, iskola, 
ESZI, faluház), valamint az algyôi 
civil szervezetekkel folyamatosan 
kívánok egyeztetni, és jó gazda mód-
jára rendszeres lakossági fórumo-
kon és egyéb formában kikérni 
a véleményüket Algyô fejlesztési 
terveivel kapcsolatban. Folytatni kell 
az infrastruktúra fejlesztését, az út- 
és járdaépítési programot, kiegé-
szítve a külterületi utak karbantar-
tásával. Meg kell vizsgálni annak 
lehetôségét, hogy érdemes-e létre-

hozni belsô kerékpárutakat 
(pl.: Téglás utcai csapadékvíz-el-
vezetô árkok befedésével kerékpárút 
és járda építése), melyek bekapcsol-
hatók lesznek a Szeged-Hódmezô-
vásárhely, illetve a megyei kerék-
párutakba. Úgy tûnik, hogy 
a kormányzati szándék nem kedvez 
idôsek otthona kialakításának, de 
ez nem szabad, hogy azt jelentse, 
hogy Algyô letesz ennek a nagyon 
is akkut problémának a megoldá-
sáról. A településen igenis szükség 
van ilyen intézményre, mely a csa-
ládi, házi ellátáson kívül szolgálhat-
ja az idôseink nyugodt életét. 

A fönti sorok a polgármesteri 
programomból kiragadott gondo-
latok, melyet teljes egészében meg-
ismerhetnek egy választási fórum 
keretében.

Algyô olyan, mint egy édes 
szülô: formálja lelkünket, meg-
adja, amire szükségünk van, akihez 
nagyon jó hazajönni, és még finom 
étel is kerül az asztalára. De Algyô 
olyan is, mint egy gyermek. Gond-
ját kell viselni, szépítgetni, csino-
sítani, átgondoltan fejleszteni, 
mert akkor széppé teheti az éle-
tünket, és nagyon büszkék lehe-
tünk rá, hogy a szülei lehetünk. 

Molnár Áron

Farkas Imre (független)
Farkas Imre vagyok, 55 éves. Vil-
lanyszerelô és villamosgép-szere-
lô szakképzettségem van, 1980 óta 
vállalkozó vagyok, jelenleg a csa-
ládi vállalkozás ügyintézôje. Nôs 
vagyok, a nejem, Farkas Imréné 
Terike gyógyszertári szakasszisz-
tens. Gyermekeim, Ágnes agrár-
mérnök és környezettudós, Zita 
élelmiszeripari mérnöknek tanul, 
immár utolsó éves. 

A munkanélkülieknek, ha más 
lehetôségük nincs, a közmunká-
ból származó jövedelembôl kell 
élniük. Ami éhenhalni sok, de jól 

élni kevés. Ezért elsôsorban mun-
kahelyteremtés, falusi és tanyasi 
turizmus beindítása és az elkez-
dett beruházások befejezése a fal-
adata a következô képviselô-tes-
tületnek. Én ezeket az ügyeket 
szeretném mindenekelôtt kép-
viselni, ha bizalmat kapok Önök-
tôl. 

Hogy példákat is írjak:
•   betonüzem fejlesztése, termelés 

növelése, termék értékesítése
•   régi iskolák hasznosítása /sárga-

iskola, kínai ruhásbolt, üres 

telek együtt – ebbôl bentlakásos 
idôsek otthonát lehetne kiala-
kítani/

•   vágópont építése állatok  levá-
gásához /jobban lehet értékesí-
teni/

•   tanyasi program /tanyákat ösz-
szekötô utak javítása, gazdál-
kodni akaró fiataloknak 2–3 
hektáros területek kialakítása 
Farkiréten, kompátkelô 

•   Falusi turizmus beindítása
•   vállalkozások, vállalatok becsá-

bítása kedvezô adózással 
•   s még sok más lehetôség. 
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Beke S. Tamás (független)
Születési hely, idô:   

Szeged 1968.05.15. 
Iskolai tanulmányok: 
– Algyôi Általános Iskola; 
–  Déri Miksa Ipari Szakközépis-

kola, Szeged; 
–  Kassai Repülômérnöki Egyetem, 

Kassa vadászpilóta; 
–  Pollack Mihály Mûszaki Fôisko-

la, Baja építômérnök.

Munkahely: 1999-tôl saját mérnöki 
iroda vezetése

Egyesület: Algyôi Vizisport Egye-
sület – Elnök ügyvezetô

Feleség: Bucsi Andrea agrármérnök
Gyermekek: Beke Nóra 17 év, Beke 

Donát 14 év 
Szülôk:  Beke Sándor taxisofôr, 

Tisza Volán ZRt. 
Beke Sándorné bérelszá-
moló, Felszabadulás 
MGTSZ

Tisztelt Algyôi választók!
Köszönöm Önöknek, hogy ajánlá-
sukkal lehetôséget biztosítottak, hogy 
képviselô jelöltként indulhassak 
a 2014. évi helyhatósági választáson. 

Mindannyiunk számára egyér-
telmû, hogy önállóságunk óta 
Algyô fejlôdése töretlen. 

A fejlôdés töretlenségének biz-
tosítéka kell, hogy legyen az Eu-
rópai Unió által biztosított 2014–
2020 költségvetési idôszakban 
a támogatási források, pályázati 

lehetôségek kihasználása, ezért 
a jövôben az eddiginél is nagyobb 
felelôsséggel és hozzáértéssel kell 
Algyô pályázatait összeállítani. Biz-
tosítani kell - ahogy más települé-
seken évek óta mûködik -, hogy 
az önkormányzat segítségével, 
hogy az algyôi kis- és középvállal-
kozások valamint a civil szerveze-
tek is hozzájuthassanak ezekhez 
a forrásokhoz.

Mérnök vállalkozóként az el-
múlt 10 évben Magyarország közel 
100 településének pályázataiban 
vettem részt, mint beruházás bo-
nyolító, mûszaki ellenôr vagy ter-
vezô. Látva régiók, városok és 
falvak pályázatainak intenzitását 
Algyô teljesen el van maradva 
a pályázatintenzitás terén. Be kell 
vonni a algyôi civil szervezeteket 
is ebbe a feladatkörbe, mint más 
településeken, mivel a pályázatok 
ezeknek a szervezetek részére is 
elérhetô és így azok Algyô fejlô-
dését szolgálják. 

Ez évtôl vagyok az Algyôi Vizis-
port Egyesület elnöke. Az Egye-
sület mûködteti és gondozza az al-
gyôi csónakkikötôt valamint 
a tiszai strand területét is. A ki-
kötô és a strandterület további 
fejlesztéséhez elengedhetetlen, 
hogy a jövôben tudjunk önállóan 
pályázni az önkormányzat egyet-
értô támogatásával. 

A településünk további zavarta-
lan mûködésének, fejlôdésének 
egyik záloga a Polgármester és 
a Képviselô Testület együtt gon-
dolkodása Algyô tovább építésé-
nek érdekében. 

Vadászpilótaként és mérnökként 
azt tanultam és tapasztaltam, hogy 
nagy eredményeket csak csapatban 
lehet elérni. Én ennek a csapatnak 
kívánok a segítô tagja lenni!

Ehhez a segítô munkához kérem 
az Önök támogatását.

Köszönettel:
Beke S. Tamás
képviselô jelölt 

Bakos István (független) 
Tisztelt Algyôiek!

Bakos István vagyok, algyôi szüle-
tésû, 46 éves, nôs, két gyermek 
édesapja. Több mint húsz évwe, 

egy családi vállalkozás vezetôje-
ként az építôiparban dolgozom. 
Gyerekkorom óta aktív közösségi 
életet élek. Általános iskolás ko-
romban néptáncoltam, majd fel-
nôtt fejjel több civil szervezet mun-
kájában vettem és veszek részt. 
Nem csak mint helyi polgár, de 
mint vállalkozó is nagyon fontos-
nak tartom a helyi közösséget, 
örömmel és szívesen támogatom 
a civil kezdeményezéseket. 

Az Algyôi Lovasklub Egyesület 
alapítója, 2005 óta elnöke vagyok. 
Tíz éve szervezzük nagy sikerrel 
2 napos lovas rendezvényünket, 
lovas táborokat szervezünk és lo-
vagoltatással is foglalkozunk. A te-
lepülés nagyrendezvényein jelen 

vagyunk: kocsikázással, lovas játé-
kokkal, lovaglási lehetôséggel. 

2010-ben a közélettel is szorosabb-
ra fûztem a viszonyom, azóta ugyan-
is az Önkormányzat Településüze-
meltetési és Fejlesztési Bizottságának 
tagjaként van szerencsém részt vál-
lalni Algyô fejlôdésében, minden-
napi problémáinak megoldásában. 
Az eltelt négy esztendôben tapasz-
talatot szereztem az önkormányzati 
munkában, és ezt a tapasztalatot 
kamatoztatni szeretném a jövôben 
is. A kül- és belterületi utak, a csa-
tornák rendezését, az egészségügy 
további fejlesztését (ennek részeként 
a helyi kínálat bôvítését újabb szak-
orvosi ellátásokkal), a fiatalok mun-
kahelyhez és lakáshoz juttatásának, 

valamint a helyi vállalkozóknak, 
vállalkozásoknak, munkaadóknak 
támogatását, a nyugdíjasok életmi-
nôségének és életszínvonalának ja-
vítását szívügyemnek tekintem. 

Eddig is azon voltam, hogy 
Algyô fejlôdési üteme ne törjön 
meg, de a lehetôségek kihaszná-
lásával még nagyobb lendületet 
vegyen, és ezáltal tovább erôsöd-
jön a település. Minden erômmel 
és tehetségemmel ezen munkál-
kodtam, és ahhoz kérem az Önök 
bizalmát, hogy továbbra is ezen 
dolgozhassam – képviselôként 
még nagyobb ráhatással és lelke-
sedéssel. 

Bakos István
képviselôjelölt

Kovácsné Kiss Krisztina (független)
Tisztelt Algyôiek! 

Kovácsné Kiss Krisztina vagyok, 
36 éves, tôsgyökeres algyôi lakos. 
Végzettségem szerint közgazdász, 
a mindennapi életben pedig a 6,5 
éves Bálint és a 2,5 éves Bori büsz-
ke anyukája vagyok. Férjem, Ko-

vács József minôségvizsgálati fô-
munkatársként dolgozik.

Az összetartó, szeretô család 
mintáját szüleimtôl, nagyszüleim-
tôl kaptam. Édesapám (Kiss Fe-
renc) a mezôgazdaság, kiváltképp 
a gabonatermesztés megbecsült 

szakembere, édesanyám (Odrobi-
na Rozália) egy kereskedelmi bank 
tisztviselôje volt nyugdíjazásáig.

Jómagam a Veszprémi Egyete-
men szereztem közgazdász diplo-
mát. 14 éve dolgozom a Szegedi 
Tudományegyetem irodavezetô-

jeként. 3 évig dolgoztam a felnôtt-
oktatásban, szaktanárként köz-
gazdasági tárgyakat oktattam, 
majd megbíztak egy tanári munka-
csoport vezetésével is. 

Folytatás a következô oldalon!
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Folytatás az elôzô oldalról!

2010 óta tagja vagyok Algyô 
Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselôtestülete Jogi és Ügyrendi 
Bizottságának. Munkáim során azt 
tapasztaltam, hogy nagyon fontos 
megtalálni a közös hangot a másik 
féllel, legyen az bármelyik kor-
osztály képviselôje is. E nélkül 
a közös, hatékony munka és a siker 
elképzelhetetlen.

Többek kérdezték már tôlem, 
tudom-e milyen szerencsés vagyok, 
hogy olyan településen élhetek, 

ahol a gyermekeim olyan intézmé-
nyekbe járhatnak, amelynek híre 
messzire jut, hogy olyan szakem-
berekkel és felszerelésekkel fejlesz-
tik ôket, amelyeket nem minden 
intézmény engedhet meg magá-
nak. Tudom, irigylésre méltó, hogy 
nekünk egy lépés az uszoda, 
a sportpálya, a könyvtár, a játszó-
tér. Úgy gondolom, ezeket meg 
kell becsülni, de már lehet gondol-
kodni a következô lépéseken. Hi-
szen szükségünk van még felújított 
utakra és járdákra, mûködô, sok-
színû turizmusra, a fürdô további, 

kültéri bôvítésére, kerékpárutakra, 
a fiatalok itthon maradásának ösz-
tönzésére. 

Örülök, hogy bizottsági tagként 
munkámmal hozzájárulhattam te-
lepülésünk fejlesztéséhez, színe-
sebbé tételéhez. A továbbiakban 
képviselôként szeretnék még töb-
bet tenni Algyôért, ezért tisztelet-
tel kérem Önöket, szavazataikkal 
támogassanak az október 12-i vá-
lasztásokon!

Tisztelettel:  
Kovácsné Kiss Krisztina
független képviselôjelölt

Dr. Gubacsi Enikô (független)
Kedves Algyôiek!

Köszönöm, hogy a korábbi helyi 
választásokon bizalmukkal meg-
tiszteltek!

16 éve vagyok algyôi önkor-
mányzati képviselô, 12 éve a Jogi 
és Ügyrendi Bizottság elnöke. 

Képviselôi tevékenységem során 
azoknak a terveknek a megvaló-
sulását támogattam, amelyek 
Algyô fejlôdését szolgálták.

A gazdaságilag bizonytalan, il-
letve jogilag, vagy az algyôi la-
kosság véleménye szerint nem 
elfogadható javaslatokat nem 
szavaztam meg.

A jövôben is fontosnak tartom 
azon fejlesztések folytatását, ame-
lyek a lakosság és a település ér-

dekében történnek, az itt élôk 
mindennapjait kedvezôen befo-

lyásolják. Célom a folyamatban 
lévô beruházások, illetve a reáli-
san megvalósítható fejlesztési, 
felújítási munkálatok támogatása 
mellett, a nevelési, oktatási, köz-
igazgatási, egészségügyi, kulturá-
lis, sport és turisztikai intézmé-
nyek színvonalas mûködésének 
biztosítása. A továbbiakban is tá-
mogatom többek között a járda- és 
útfelújításokat, a turisztikai fej-
lesztéseket, szakorvosi rendelések 
és szûrések biztosítását, játszóte-
rek fejlesztését, civil szervezetek 
munkáját, munkahelyteremtést 
segítô programokat, illetve min-
den olyan beruházást és tervet, 
amely Algyô fejlôdését és az itt 
élôk kényelmét, fiatalok és idôsek 

biztonságos megélhetését szolgál-
ja.

Algyôiként több korosztály pa-
naszaival, igényeivel találkozom, 
a gyermekektôl kezdve a nyug-
díjasokig. Ezen problémák haté-
kony megoldásán is dolgoztam 
képviselôi munkám során.

A tapasztalatommal és tudásom-
mal a jövôben is szeretném az al-
gyôiek érdekeit képviselni és 
a képviselôtestület munkáját fele-
lôsségteljesen segíteni. 

Kérem, hogy 2014. október 
12-én szavazataikkal támogassa-
nak!

Tisztelettel:
Dr. Gubacsi Enikô

független képviselôjelölt

Miklós Attila (független)
Miklós Attila vagyok, 33 éves éves. 
Vendéglátó-technikus végzettség-
gel rendelkezem; 15 éve tevékeny-
kedem a szakmámban. Magánéle-
tem és munkám egyaránt Algyôhöz 
köt; 8 éve élek együtt párommal, 
aki tôsgyökeres algyôi. 2008 óta 
üzemeltetem a Téglás utcai Sarok-
ház Presszót, majd két évvel késôbb 
az Aranypók sörözô üzemeltetésé-
vel bôvítettem a vállalkozásomat. 
2014-ben tevékenységi körömet 
tovább bôvítve megnyitottam a Pa-
goda mögötti állateledel boltot, 
amely a felmerülô igényekhez iga-
zodva „százforintos” üzletté (Euro-
Cent) alakult át.

A mindennapos munkavégzés 
során sok emberrel találkozom, 
így nap, mint nap szembesülök 
a jelenlegi településvezetés hiá-

nyosságaival. Úgy gondolom, hogy 
egy új, fiatal, lendületesebb csapat 
tagjaként – látva az elkövetett hi-
bákat – sokat tudnék tenni a tele-
pülés hatékonyabb fejlôdéséért.

Az elmúlt négy évben, a  sok 
ígéret ellenére sok fejlesztés nem 
valósult meg, vagy nem a leghaté-
konyabb módon. A képviselôtes-
tület ciklusok óta ugyanazon sze-
mélyekbôl áll, véleményem szerint 
ideje lenne egy fiatalításnak, amely 
által új lendületet vehetne telepü-
lésünk. Ilyen csapatnak én is szí-
vesen aktív részese lennék! 

Nagyon fontosnak tartom a mun-
kahelyteremtést és a közbiztonság 
javítását. Úgy gondolom, hogy 
az önkormányzat és a helyi vállal-
kozók összefogásával, közös erôvel 
több munkahelyet is létre tudnánk 

hozni. Az idôsek és rászorulók ré-
szére egy szociális otthon megvaló-
sítása is régi, be nem váltott ígére-
te a település vezetésének, melyet 
a sok ki nem használt önkormány-
zati tulajdonban lévô épületbôl kel-
lene megvalósítani.

Ugyanilyen fontos a fiatalok és 
középkorúak kulturált szórakozá-
si lehetôségének megteremtése, 
lehetôségeik szélestíése. A fürdô 
fejlesztése sem várhat tovább, 7 
éves mûködése során elavulttá vált, 
a bôvítésére, korszerûsítésére min-
denképpen megoldást kell találni. 

Algyô viszonylag jó helyzetben 
van a környezô településekhez ké-
pest, de a lehetôségekhez képest 
tarthatna sokkal elôrébb is. Azért, 
hogy ez nem így van, a sok ki-
használatlan forrás és a nem meg-

felelô, pazarló gazdálkodás felelôs. 
Van még hely és forrás a fejlesz-
tésre, ezért is kell a megújulás, 
a vérfrissítés! 
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Mészáros Csaba (Fidesz-KDNP)
Mészáros Csaba vagyok; születé-
sem óta Algyôn lakom és dolgo-
zom. Agrár, és mûszaki tanulmá-
nyaim befejezése után, 1987-ben 
az akkor Nagyalföldi Kôolaj és 
Földgáztermelô Vállalatnál (ké-
sôbbi nevén a  MOL NyRT-nél) 
gépkocsivezetôként és szállítás-
rendezôként dolgoztam. Ugyan-
akkor a mezôgazdasággal szüleim 
révén már gyerekkorom óta fog-
lalkozom, elôször csak másodál-
lásban, majd 2008-tól családi gaz-
dálkodóként fôállásban, László 
bátyámmal, Zsolt unokaöcsémmel 
és édesanyámmal közösen. A föld-
mûvelésen kívül elhasznált gépek, 
traktorok, pótkocsik és egyéb esz-
közök felújításával és javításával is 
foglakozom.

Tôsgyökeres algyôiként isme-
rem a helyi viszonyokat, lehetôsé-
geket. Én és az egész családom 
teljesen egyetért a Fidesz politi-
kájával és elképzeléseivel.

Amennyiben megkapom a vá-
lasztók bizalmát, minden erômmel 
azon leszek, hogy segítsem az al-
gyôieket, javítsak a kilátásaikon, 
ezért is indulok a választásokon. 
Véleményem szerint több uniós 
pályázatot is le lehet hívni ennek 
érdekében, és ésszerûbben fel 
lehet használni a helyi adókból 
származó bevételeket.

Fontosnak tartom a munkahely-
teremtést, elsôsorban a mezôgaz-
daság területén. Szorgalmaznám, 
hogy a jövôben jobban használjuk 
ki az önkormányzati földeket, át 
lehetne engedni akár több hektárt 
az ôstermelôknek, ahol nagy kézi-
munka-igényû növények termesz-
tését tudnák folytatni, ezáltal is 
csökkentve a munkanélküliséget!

Algyô jelenleg egy nagyon jó gaz-
dasági helyzetben lévô település, 
de ez nem azt jelenti, hogy a veze-
tôinek hátra lehet dôlni. Jó anyagi 
lehetôségeink vannak, de sokat kell 

azért dolgozni, hogy ezek a bevé-
telek a megfelelô helyre kerüljenek. 
Ezeknek a gondolatoknak a jegyé-
ben szeretném még élhetôbbé és 
szebbé tenni Algyôt. Szeretném 

elôsegíteni a fiatalok helyben ma-
radását, munkához és lakáshoz ju-
tását. Azért szeretnék képviselô 
lenni, hogy mindent megtehessek, 
amit csak lehet – Algyôért.

Európai szintû gazdaságfejlesztést Algyôn is!

Gonda András (független) beruházásokban gondolkodik
– Vállalkozóként, egy magyar céghá-
lózat - közkeletû szóhasználattal klasz-
ter – ügyvezetôjeként miért adta fejét 
politikai szerepvállalásra?

– Azt látom, hogy a korábbi 
szemlélettel ellentétben a helyi 
gazdaságfejlesztés szerepe egyre 
inkább felértékelôdik mindenhol. 
Helyben kell megoldani a gond-
jainkat és olyanra formálni a kö-
zösségünket, amilyen számunkra 
a legmegfelelôbb. Ezt a lehetôsé-
get nem szabad elszalasztanunk, 
ezért most azt kell segítenünk, 
hogy Algyôn is elôtérbe kerüljenek 
a gazdaság kérdései és nagyobb 

szerepet kapjanak a gazdaság sze-
replôi. Ezen a téren érzek elhiva-
tottságot és erôt magamban.

– Tôsgyökeres algyôiként, helybéli 
rokonsággal és baráti társasággal bír. 
Ôk mit mondtak, amikor megtudták, 
hogy elindul a választáson?

– Valóban régi família a miénk, 
azt is mondhatnám, hogy felme-
nôim azok közül kerültek ki, akik 
az árvíz idején helyben maradtak 
és nem költöztek el Sándorfalvára. 
Most én is helyben akarom tenni 
a dolgom. Döntésemet a legtöb-
ben elismerôen fogadták. A köz-
vetlen családom mindig is támo-
gatott a törekvéseimben.

– Róluk mit lehet tudni?
– Feleségem közgazdász, okle-

veles könyvvizsgáló, más területen 
dolgozik, mint én, mindig is meg-
értést és támogatást kaptam Tôle, 
kitûzött céljaim eléréséhez. Három 
lányunk van, akik már egyetemis-
ták. Egyik jogásznak tanul, a másik 
kettô közgazdásznak.

– Közismert, hogy az Ön testvéröcs-
cse már évek óta aktív politikus. Ô mit 
szól az új “rivális” megjelenéséhez, 
ráadásul családon belül?

– Ô más szakmai területet kép-
visel, mint én, így inkább kiegé-
szíthetjük egymást, mint rivalizál-
nánk a Képviselô testületben.

– Most a politikai szerepvállalás 
újabb kihívás lesz. Ezen a terepen azon-
ban nem csak képzettségre van szükség. 
Itt ideológiai meggyôzôdést is kívánnak 
a képviselôtôl, szociális érzékenységet, 
közösségi kiállást, pártfegyelmet, stb. 
Ezeken a területeken is jártas?

– Független képviselôjelöltként 
indulok és tagja vagyok a Fidesz-
nek, KDNP-nek, politikai program-
jukkal is egyet értek. A nemzeti 
elkötelezettségem, keresztényi 
hitem irányítja az életem minden-
napjait, de ehhez nem jártasság kell, 
hanem neveltetés. Az algyôiek több-
ségét így nevelték, ez bennünk van. 

– Hogyan tudná Algyôn kamatoztat-
ni azt az országos és nemzetközi kapcso-
latrendszert és azokat a felgyülemlett 
tapasztalatokat, amelyeket eddigi mun-
kája során összegyûjtött? Úgy is kérdez-
hetem, hogy az algyôi képviselô testületben 
milyen feladatokkal foglalkozna szívesen?

– Egyértelmû, hogy a nem egyéni 
érdek vezérel, hanem az algyôi gaz-
dasági élet fellendítésére törekszem, 

számomra ez nagyon fontos! Ebben 
vagyok jártas és ennek a célnak az ér-
dekében tudok mozgósítani helyi, 
hazai és külföldi befektetôi köröket, 
amelyek vállalkozásokat hozhatnak 
létre, munkahelyeket teremthetnek. 
Nem csak a jelenben van nagy szük-
ség erre, de a helyi olajkitermelés - 
várható folyamatos- csökkenését sem 
szabad bevárni!

Továbbra is nagy lehetôségek 
lesznek a fejlesztési források meg-
pályázására, amelyet vétek kihagyni. 
Az ilyen jellegû pályázatok elkészí-
tésében az általam vezetett klaszter 
cégei, de jómagam is nagy jártassá-
got szereztünk, amit fel tudunk aján-
lani, helyi közösségünk javára.

– Jelenleg milyen szinteken vesz 
részt Algyô közösségi életében? 

– Az Algyô Fejlôdéséért Alapít-
ványnak kuratóriumi elnöke va-
gyok, amely többek között kiemelt 
feladatának tekinti a helyi kulturá-
lis és gazdasági fejlôdés elôsegíté-
sét. Ezen kívül a helyi sakkéletet 
próbálom minél jobban megerôsí-
teni, akár aktív közremûködésem-
mel a csapat harmadik táblásaként.

Készítette: GE
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Dr. Szûcs Szilveszter (független)
„Krisztusi korban” lévô, végzettsé-
gem szerint jogász vagyok. A Sze-
gedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán két diplomát 
szereztem. Jelenleg a szegedi Bába 
Ügyvédi Iroda munkatársaként dol-
gozom, valamint a Bába Könyvki-
adó ügyvezetô igazgatói feladatait 
látom el. Keresztény, jobboldali 
gondolkodású ember vagyok. Köz-
életi tevékenységem, valamint mun-
kahelyemen szerzett ismeretségeim 
révén jó kapcsolatokat ápolok mind 
a szegedi, mind a hódmezôvásár-
helyi (leendô) városvezetéssel. Algyô 
haladása és a munkahelyteremtés 

szempontjából is elengedhetetlen 
a jó viszony a két várossal.

Algyôn évek óta ingyenes jogi 
tanácsadással segítem a jogi prob-
lémákkal hozzám fordulókat.

Elképzeléseimet az elmúlt más-
fél évben az Algyôi Hírnök olda-
lain kívántam eljuttatni minden 
háztartásba. Ezt az újságot a kez-
detektôl fogva minden támogatás 
nélkül saját költségen adom ki és 
szerkesztem csapatommal.

A jogi tanácsadások alkalmával 
és a Hírnök szerkesztôihez eljutta-
tott visszajelzések során gyakran 
szembesültem az algyôi emberek 

problémáival, személyes gondjai-
val.

Programomat két fô pillérre kí-
vánom építeni, ezek a „Progresszív 
Algyô” terv, valamint a „Munka és 
Jólét” terv. Elképzeléseimet az Al-
gyôi Hírnök hasábjain részletesen 
kifejtettem.

Elsôdleges célom, hogy a hely-
béliek sokkal nagyobb számban ré-
szesüljenek az önkormányzat által 
nyújtott gondoskodásból.Kérem 
Önöket, a közelgô önkormányzati 
választáson tiszteljenek meg bizal-
mukkal, hogy elképzeléseimet meg-
valósíthassam mindannyiunk javára.

Gubacsi Szilárd (független)
Tisztelt Választópolgárok!

Gubacsi Szilárd vagyok, családom-
mal Algyôn élek. 2002 óta helyi 
vállalkozóként dolgozom, fô pro-
filunk a zöldségtermesztés. Ebben 
az évben a Szegedi Tudomány-
egyetem Mérnöki Karának gazda-
sági és vidékfejlesztési agrármérnök 
szakán végeztem. Azt gondolom, 
hogy mi, Algyôn élô lakosok vala-
mennyien látjuk, hogy melyek azok 
a feladatok, amelyeket az elkövet-
kezendô 5 évben az önkormány-
zatnak a képviselô testülettel együtt 
közös erôvel, a lakosság bevonásá-
val kellene megoldania. A válasz-

tások során fontos szempont a meg-
felelô szaktudással és tapasztalattal 
rendelkezô képviselôk megválasz-
tása, akik az adott területen, magas 
szinten tudják segíteni az önkor-
mányzat munkáját. Fontos felada-
tomnak tartom, hogy támogassam 
az európai uniós és hazai pénzügyi 
források hatékony felhasználását 
a község fejlôdése érdekében, 
a rendszeres pályázatfigyelést, va-
lamint Algyô iparterületének és 
gazdaságának fejlesztését, új, mun-
kahelyteremtô vállalkozások be-
vonásával. Céljaim közé tartozik 
az algyôi fiatalok kikapcsolódásá-

nak, szórakozási lehetôségeinek 
kibôvítése a helyi vállalkozók be-
vonásával kompromisszumok által. 
A turisztikafejlesztés kulcsfontossá-
gúvá vált Algyô Nagyközség elôre-
lépéséhez régiós, valamint országos 
szinten is. Ígérem, hogy támogatni 
fogom a közösség számára építô 
jellegû megmozdulásokat, rendez-
vényeket és elképzeléseket. Szeret-
ném megszólítani Önöket, hogy 
legyenek részesei és aktív segítôi 
a közéletnek. Ezen gondolatok 
megvalósításához kérem az Önök 
tisztelt bizalmát, segítségét és tá-
mogatását.

Pálföldi Márton (Demokratikus Koalíció)
Pálföldi Mártonnak hívnak, az idén 
épp 60 éve születtem Algyôn, így 
jómagam valóban elmondhatom, 
hogy tôsgyökeres algyôi vagyok. Is-
merem a Község itt lakó és elszár-
mazó, velem egykorú, idôsebb és 
fiatalabb generációját is. Születésem 
óta itt lakom, a szüleim is itt dolgoz-
tak – Édesanyám az Óvódában, 
Édesapám a nagyfai BV Intézetben, 
nyugdíjasként pedig az akkori Ta-
nácsházán intézte Algyô és az algyôi 
emberek ügyes-bajos dolgait. 

Mivel ebben a közegben nevel-
kedtem, ezt láttam, így természe-

tes volt a közösségi életben való 
aktív részvételem évtizedekig. Úgy 
érzem ismernek az algyôi emberek 
és emlékeznek is a közösen végzett 
munkákra, óvodában, iskolában 
és a civil szervezeteknél is.

Célom, hogy a község vezetésé-
ben, képviselô testületében az al-
gyôi embereket képviseljem, szol-
gáljam. Ezt évekkel ezelôtt már 
megpróbáltam, s akkor felkértek, 
hogy másik jelölt javára mondjak 
le, mert ô többet fog tenni Algyôért. 
Döntse el mindenki maga, hogy ez 
valóban így volt-e?! Tegyem azt 

úgy, hogy akár az autóbusz menet-
renddel, bérletvásárlással, járda-
építéssel, vízelvezetéssel, vagy bár-
milyen problémájukkal, ami 
számukra gondot, megoldásra váró 
problémát jelent, meghallgassam 
és legjobb tudásom, hozzáértésem 
és lehetôségem szerint ezekben 
segítséget nyújthassak. Szeretnék 
kijelölt fogadónapot-órát, mint 
Képviselô tartani, hiszen jelenleg 
az emberek nem tudják hova, kihez 
forduljanak a gondjaikkal, s a meg-
választott Képviselôknek tulajdon-
képpen a feladatuk lenne, a meg-
bízatással élni és nem visszaélni 
a választók felé, lelkiismeretesen, 
becsülettel. De természetesen bár-
mikor megkereshetnek a problé-
máikkal, kéréseikkel az algyôiek, 

hiszen ezt csak tiszta szívvel, és be-
csülettel, a választók felé korrekt 
magatartással, a belém vetett bizal-
muk megtartásával lehet csak em-
berként végezni! 

• w w w . v a l a s z t a s . h u • 
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Karasz Béla (független)
Karasz Béla vagyok, algyôi lakos. 
Végzettségemet tekintve lakatos 
és ívhegesztô vagyok. Késôbb 
a méhészethez kapcsolódó képe-
sítéseket is megszereztem. Nyug-
díjas vagyok; aktív éveim nagy 
részét lakatosként (mûszakvezetô-
ként) a jelenlegi MOL Nyrt. jog-
elôdjénél töltöttem. Jelenleg mé-
hészettel foglalkozom, illetve 
emellett az Algyôi Természetvédô 
Horgászegyesület elnöki tisztségét 
töltöm be.

Sokan ismernek a településen. 
Mindenki tudja rólam, hogy az el-
vállalt munkát és feladatot maxi-
málisan elvégzem. Szót értek min-

denkivel és meggyôzôen tudok 
érvelni. Tudomásom szerint nincs 
haragosom, a Horgászegyesületen 
belül pedig kifejezetten népszerû-
séget élvezek.

Úgy érzem, hogy Algyô Nagy-
község anyagi helyzetébôl adó-
dóan még több, a lakosságot ki-
szolgáló lehetôségeket lehetne 
kiaknázni – a magam részérôl ezt 
szeretném képviselni. Azért sze-
retnék Algyôn képviselô lenni, 
hogy a közösséget aktívabban tud-
jam segíteni. Azt szeretném, ha 
a következô ciklusban egy olyan 
testület állna össze, amelynek min-
den tagja, magamat is beleértve, 

még inkább a lakosság igényeit 
szolgálja! 

Bízom benne, hogy a leendô 
képviselôi munkámmal el tudom 
majd érni, hogy a nagyobb beru-
házások kapcsán akár a lakosság 
véleményét is kikérjük. Továbbá 
szeretném, ha a civil szervezetek 
nagyobb támogatást kapnának, 
sürgetném a munkahelyteremtô 
beruházásokat, segíteném a mun-
kahelyteremtô vállalkozásokat. 

Úgy gondolom, Algyô jelenlegi 
gazdasági helyzete nem rossz, de 
még mindig lehetne rajta javítani, 
az anyagi bevételeket ésszerûbben 
kellene elkölteni.

Tóth János (független)
Tisztelt Választópolgárok!

Tóth János vagyok, Algyôn szü-
lettem, itt is lakunk a családomal 
együtt. Két felnôtt lányom van, 
és két unokám. Ôk is Algyôn lak-
nak.

Alapszakmám esztergályos, je-
lenleg a Szegedi Tudományegye-
tem mérnöki karán szaktanárként 
dolgozom. 

Érdeklôdési kör: régi jármûvek 
restaurálása, régiségek gyûjtése.

 Algyô történetével kapcsolatos 
tárgyak, fotók felkutatása. 

Szeretném az élettapasztalato-
mat a fiatalok segítségére fordíta-

ni, mivel a mostani életemben 
nagyon nehéz dolguk van. (Lét-
bizonytalanság)

Fontos lenne, hogy egyetlen egy 
bûncselekmény se történjen a te-
lepülésen, a közbiztonság komoly 
megerôsítése, fôleg péntek, és 
szombat éjszaka. 

A Bartók Béla u. 1. szám alatt 
lakom, és elég sûrûn látok nagy 
sebességû jármûvet. A bekötô út 
felöl és viszont is száguldozni. 

Egy radaros sebesség mérô tábla 
felállítása kellene.

Ami tetszik: A rövid idô alatt 
megvalósított parkosítás, virág-
szigetek kialakítása, a rendszeres 

fûnyírás közterületen. A járdák, 
utak felújítása a kispiac kiépítése.

Amire intenzíven figyelni kell: 
Az EU-s pályázatok minél na-

gyobb számban történô elnyerése. 
(Fiatalok bevetése)

Munkahelyek teremtése, tartós, 
hosszú távú munkahelyek.

A fiatalok életben való biztos 
indulása. 

Egyedül élôk, kis keresetûek 
támogatása. 

Összefogással, jobb körülmé-
nyeket teremteni a részükre. Algyô 
szinten felmérni a támogatni kí-
vánt személyeket.

Tisztelettel: Tóth János
Bartók Béla u. 1.

30/593-4147

Gonda Károlyné (független)
Tisztelt algyôiek!  

Választó polgárok!

Gonda Károlyné vagyok (született 
Czirok Julianna). Független jelölt-
ként indulok az önkormányzati 
választáson. Keresztény vallású és 
jobboldali érzelmûnek tartom 
magam. Tôzsgyökeres algyôi va-
gyok én is és a férjem is. Gyerme-
keink Tibor és Szabolcs. A szegedi 
Guttenberg utcai közgazdasági 
technikumban érettségiztem. 
Nyugdíjas vagyok. Széleskörû tár-
sadalmi tevékenységet folytatok 
az algyôi civil szervezetekben. Tagja 
vagyok a Nôegyletnek 18 éve, 
a Nyugdíjas Klubnak 11 éve, 

a Gyevi Art Kulturális Egyesületnek 
2 éve (horgolás), az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Együttesnek 11 éve 
(ének), a Székelyföld Baráti Társa-
ságnak 2 éve. Független jelöltként 
már a koromnál fogva is, az idôsebb 
korosztályt szeretném képviselni, 
de nyitott vagyok a fiatalok prob-
lémáira is. Óriási feladatra vállal-
koztam, amikor elhatároztam, hogy 
indulok a választásokon. Céljaim 
között szerepel, hogy egy olyan 
képviselô testületnek legyek a tagja, 
akik hovatartozástól függetlenül 
elsôsorban a falu lakosságának ér-
dekeit tartja szem elôtt. Fontosnak 
tartom – mivel a fiatalok érdekeit 
is képviselem – a helyi munkahely-

teremtést, a vállalkozások segítését. 
Terveim között szerepel egy na-
gyobb szociális jellegû napközi-
otthon létrehozása az idôsebb kor-
osztály részére. Bôvíteni kellene 
a házigondozói szolgálatot is. Na-
gyobb gondot kellene fordítani 
a lakosság egészségmegôrzésére. 
Gondolok itt arra, hogy több tájé-
koztató elôadást kellene tartani. 
Fontos lenne megoldani a falun 
belüli kerékpárutak létrehozását, 
legalább a fôutak mellett. Több 
helyiség kellene a sportolásra, sza-
badidôs tevékenységekre. Nagyon 
nagy kihívásnak veszem, ha sikerül 
bekerülnöm a képviselô testületbe, 
ahol legjobb tudásom, akaratom 

szerint szeretnék dolgozni és meg-
mérettetni magam.
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Balázs Zsolt (Jordan) (független)
Tisztelt Algyôiek!

Tisztán emlékszem arra, mikor 
négy évvel ezelôtt azon tépelôd-
tem, hogy ugyan mit is  is írjak 
magamról ebben a negyed oldalas 
kis bemutatkozásban. Egyrészrôl 
nem sok minden változott azóta. 
Azon kívül, hogy betöltöttem a 41. 
életévemet, ugyanúgy szülôfalum-
ban élek párommal, Mariannal és 
két lányommal, Sárával és Annával. 
A már 17. éve mûködô üzletemben 
töltöm idôm jelentôs részét.

Másrészrôl viszont jelentôsen 
átalakult az életem, hiszen a nagy 
tiszteletnek és megbecsülésnek ör-
vendô Dr. György Antal önkor-
mányzati képviselô tragikus halála 
miatt, mint a 2010-es választásokon 

a következô legtöbb szavazatot 
elért jelölt, 2013 szeptemberében 
letettem a hivatali esküt.

Az elmúlt 12 hónap nagyon izgal-
mas és tanulságos idôszaka volt az éle-
temnek. Sikerült gyorsan felvenni 
az ülések ritmusát, betekintést nyer-
ni az önkormányzat mûködésének 
folyamatába. Ebben nagy mértében 
segített, hogy a képviselôk nagy részét 
már régrôl ismerem. Tagja lettem 
a Településfejlesztési, Üzemeltetési 
és Környezetvédelmi Bizottságnak. 
Képviselôi munkám során számom-
ra egyik sarkalatos kérdés az algyôi 
vállalkozók helyzetének feltérképe-
zése volt, hiszen kívülrôl (vállalkozó-
ként) már évek óta észleltem a prob-
lémákat. Biztos vagyok benne, hogy 

ezen a téren is lehet változtatni. Ez 
odafigyelés és akarat kérdése!

Rengeteg ember keres meg kér-
désével, tanácsával. Beszélgeté-
seink alatt világosan kirajzolódott 
számomra, mely dolgokban érin-
tettek leginkább az emberek. 
Egyet-kettôt had említsek: sürgôs 
megoldást igényel számos utcában 
a csapadékvíz elvezetése; a mos-
toha testvér szerepében lévô tiszai 
strand kérdése; komolyan meg 
kell vizsgálni  egy  idôsek otthona 
létesítésének lehetôségét; az, hogy 
a szórakozási lehetôség egy évben 
ne csak 1–2 napra korlátozódjon.

Úgy gondolom, hogy újra rendsze-
ressé kell tenni a lakossági fórumokat, 
hiszen az egy olyan lehetôség a tájé-

koztatásra, a vélemény- és információ-
cserére, amit vétek nem kihasználni.

Az, hogy érzem a bizalmat, olyan 
energiákat ad, ami nélkülözhetet-
len ehhez a munkához. Ezúton is 
szeretném ezt megköszönni! 

Torma Tiborné R. Nagy Mária (független)
Tisztelt Választópolgárok!  

Tisztelt Algyôiek!
Torma Tiborné R. Nagy Mária va-
gyok. Algyôn élek, itt jártam isko-
lába és itt tanítok immár 34 éve. 
A nagyközségben folyó civil életnek 
is aktív résztvevôje vagyok, több civil 

szervezetben tevékenykedem. Két 
cikluson keresztül voltam független 
képviselô, igyekezve az Önök meg-
tisztelô bizalmának eleget tenni. 
Az elmúlt másfél évben a Település-
üzemeltetési és Környezetvédelmi 
szakbizottság elnökeként hozhat-
tam döntéseket a település fejlesz-
tésével, üzemeltetésével kapcsolat-
ban. Az elmúlt 8 év alatt még 
közelebb kerültem Önökhöz, a fel-
merülô problémákat igyekeztem 
legjobb tudásom szerint megoldani, 
a falu életével kapcsolatosan a leg-
jobb döntéseket meghozni. Dönté-
seim során mindig arra törekedtem, 
hogy a településen élôk azt érezzék, 
hogy mindnyájan részesei a fejlesz-
téseknek, a megújulásnak.

Szavazataimmal elôsegítettem, 
hogy környezetünk épüljön, szé-

püljön. Folytattuk Algyô infrastruk-
turális fejlesztését, új létesítmények 
kerültek, kerülnek átadásra, több-
ségük pályázatok felhasználásával.

Szeretném továbbra is elôsegí-
teni a település töretlen fejlôdését, 
különös tekintettel a turisztika fej-
lesztésére, a fürdô további bôvíté-
sére (például: gyógyászat, kültéri 
medence), ezzel növelve települé-
sünk vonzerejét és bevételeit. 
Az Algyôre látogatók dicsérô sza-
vai sokat elmondanak, tehát biztos 
vagyok benne, hogy a testület tag-
jaként nem dolgoztam hiába.

Nagyon fontosnak tartom az if-
júság bevonását a közösségi életbe, 
hiszen ôk azok, akik a jövôben 
tovább folytatják az általunk meg-
kezdett munkát. Mindezt úgy, 
hogy ne költözzenek el, érezzék 

sajátjuknak a települést, s termé-
szetesen legyen munkájuk, amely 
megélhetésüket biztosítja.

Nem szabad megfeledkeznünk 
az idôsebb generációról sem, mivel 
ôk tapasztalataikkal, tudásukkal 
járulnak hozzá a közösség fejlesz-
téséhez.

Szívügyem, hogy Algyôn tovább-
ra is aktív sport-, és kulturális élet 
mûködjön. Meggyôzôdésem és 
talán a legfontosabbnak tartom 
az „együttgondolkodást”, a közö-
sen hozott jó döntéseket.

Köszönöm, hogy 8 éven át ki-
tüntettek bizalmukkal, s kérem, 
hogy október 12-én is támogassa-
nak szavazataikkal.

Torma Tiborné  
R. Nagy Mária

Mezei István József (Demokratikus Koalíció)
Kedves Barátaim!  
Kedves Algyôiek! 

Élhetô, önálló, átlátható települé-
sen szeretnék élni!

Olyan helyen szeretnék élni, ahol 
mosolyogva köszöntik egymást 
az emberek. Olyan helyen, ahol az al-
gyôiek mondják meg, mit fejlesz-
szünk!  Olyan helyen, ahol átlátható, 
mire költik az adóbevételeket. 

Az algyôi közéletben a Szeged-
tôl való elválás óta veszek részt.  
Az elôkészítô bizottság tagjaként 

segítettem, hogy az önállósodás 
folyamata gördülékeny menjen.

Algyô fejlôdésében fordulópont 
volt a település csatorna hálózatá-
nak építése, kivitelezése. A Csa-
tornamû  Társulat elnökeként 
részese lehettem annak a beruhá-
zásnak, mely egyedülálló módon 
az országban önkormányzati ön-
erôbôl, minden külsô anyagi forrás 
igénybevétele nélkül valósult meg. 
Minden lakóépületet sikerült be-
kötnünk a szennyvízhálózatba.

Ma a legnagyobb feladatunk, 
hogy Algyôt újra bekapcsoljuk a sze-
gedi helyi járatos közlekedésbe.

Hogy a testületi ülések közvetí-
tésével tájékoztassuk a lakosságot 
az ôket érintô döntésekrôl!

Mezei István vagyok, 68 éves, 
Demokratikus Koalíció tagja. 

Kérem támogassanak, ha önök 
is úgy gondolják, fontos az átlát-
hatóság és a települési önállóság! 

Barátsággal:
Mezei  István



10 B e m u t a t k o z n a k  a z  a l g y õ i  ö n k o r m á n y z a t i  k é p v i s e l õ j e l ö l t e k 2 0 1 4 .  s z e p t e m b e r

Harcsás Gizella (független)
Harcsás Gizella 58 éves, két felnôtt 
gyermek édesanyja vagyok. 23 évig 
óvónôként dolgoztam, és már 15 
éve Algyôn, szolgálati lakásban lakva 
családgondozóként végzem a mun-
kám. Eddigi életem, munkám során 
sok mindent megtapasztaltam, és 
nem kevés olyan dologban volt ré-
szem, ami arra sarkallt, hogy ismét 
megmérettessem magam, önkor-
mányzati képviselô jelöltként kér-
jem az Önök támogatását, bizalmát 
a testületbe jutáshoz.

Mit szeretnék?
Azt, amit Önök!
Egy olyan világban élni Algyôn, 

ahol örülünk egymás sikereinek, 
segítjük egymást esetleges kudar-
cainkon túllépni. Ahol az infor-
máció nem a hatalom fokmérôje, 
hanem az egymás közötti korrekt 
kommunikáció alapja. Ennek 

megvalósulásának egyik elenged-
hetetlen eszköze, az egyébként 
már mûködô kábeltévé bevonásá-
val, közremûködésével a testületi 
ülések élô, egyenes adásban tör-
ténô közvetítése. A Tisztelt Válasz-
tók elsô kézbôl tájékozódhassanak 
az Önkormányzatnál folyó mun-
káról. Gyôzôdhessenek meg arról, 
hogy a testület tagjai mi módon, 
hogyan képviselik Önöket.

Képviselôként, azon leszek, 
hogy környezeti adottságainkat 
kiaknázva az idegenforgalom te-
rületén munkahelyteremtô beru-
házásokkal, fejlesztésekkel elér-
hessük, hogy ne segélybôl, hanem 
EMBERHEZ méltó munkával, 
EMBERHEZ méltó jövedelmek 
biztosításával visszaadhassuk a rég 
elvesztett önbizalmat, létbiztonsá-
got.

Több generáció számára élhetô 
települést kialakítani a meglévô, 
jól mûködô intézményrendszerek-
re épülve. Pl.: egy bentlakásos 
idôsek otthonát. Segítve ezzel 
az ápolásra szorultakat, és az ôket 
ápoló, ápolási segélyre kénysze-
rülô aktív korú embertársainkat 
is.

Algyô szellemi, és épített örök-
ségein új értékeket teremtve, él-
hetô környezetet alakíthatnánk ki 
magunknak, és az utánunk jövôk-
nek.

Ennek egyik feltétele a biztos 
lábakon  (ipar, mezôgazdaság/pl. 
ôshonos állatok tartásával, vissza 
a gyökerekhez, kihasználva a te-
lepülést övezô nem túl nagy föld-
területet/,  szolgáltatás  stb.)  álló 
település, amelynek megvalósítá-
sához egy olyan képviselôtestület 

kell, ahol mindenki ugyanazt akar-
ja: ALGYÔ BOLDOGULÁSÁT, 
épülését, szépülését!

Én egyetlen pártnak sem vagyok 
a tagja. ÉN ALGYÔ PÁRTJÁN 
VAGYOK!

Fodor László (független)
Elôször is szeretném megköszön-
ni, hogy ajánlásaikkal lehetôvé 
tették számomra a részvételt 
a megmérettetésen. 35 éves algyôi 
lakos vagyok egy 2 hónapos kislány 
boldog apukája. Tanulmányaimat 
az Algyôi Általános Iskolában kez-
detem, majd Hódmezôvásárhe-

lyen végeztem ipari elektronikai 
technikusként. Jelenleg egy köz-
lekedési vállalatnál dolgozom au-
tóbuszvezetôként, de sokan ze-
nészként vagy villanyszerelôként 
is ismerhetnek. 25 éve veszek részt 
a civilszervezetek munkájában. 
Alapító tagja vagyok az Algyôi Ha-

gyományôrzô Citerazenekarnak, 
tagja a Móra Ferenc Népszínház-
nak. Napi szinten közlekedem 
Algyô bel és külterületén, találko-
zom a lakossággal így elsô kézbôl 
értesülök az aktuális problémák-
ról. Nem fogom Önöket ígéretek-
kel vakítani, ha továbbra is bizal-
mat szavaznak nekem, legjobb 
tudásom szerint fogom képviselni 
a település és a lakosság érdekeit 
függetlenül az aktuális pártpoliti-
kától.

Lévai Mihály (Fidesz-KDNP)

Lévai Mihály vagyok, 2 leánygyer-
mek apja. Kôolajipari technikumot 
végeztem, majd több mint 20 éven 
át a MOL gázüzemében dolgoztam 

mûszakvezetôként. Ezt követôen 
2000-ben egy új lehetôséget ki-
használva átpártoltam az építô-
iparhoz és 13 évet dolgoztam te-
rületi képviselôként egy kiskôrösi 
nagykereskedésnél (tüzépen) te-
rületi képviselôként. Jelenleg in-
gatlanközvetítôként tevékenyke-
dem. 

Közéleti tevékenységeim:
2002–2014: az Algyô SK nôi 

kézilabda szakosztályát segítettem 
mint „edzô”

2002–2014: választások, és nép-
szavazások alkalmával szavazatszám-
láló bizottsági tag Fidesz-KDNP 
delegáltjaként.

Születésemtôl fogva Algyôn 
lakom, a szüleim is algyôi lakosok. 
A Téglás utca Prímagáz felôli ol-
dalán élek, itt építettem családi 
házat, és itt is szeretnék maradni.

Korábban több algyôi lakos is 
megkeresett azzal a kéréssel, hogy 
jelöltessem magam a következô 
választásokon. Eddig ez a munka-
helyi elfoglaltságaim miatt nem 
mûködött, de idén alkalmam nyílt 
rá, hogy minden tapasztalatomat 
és tudásomat Algyô Nagyközség 
szolgálatába állítsam. 

Képviselôként megvizsgálnám 
a lehetôségeket, hol lehet még 
változást, javulást elérni. Ilyen 
a tömegközlekedés, az elkövet-

kezô beruházások megvalósítá-
sa. Kiemelten fontosnak tartom 
továbbá a sport intenzívebb tá-
mogatását a településen, a friss 
diplomások, szakképzettek és 
az 55. életévüket már betöltött 
lakosok elhelyezkedésének se-
gítését.

Algyô egy dinamikusan fejlôdô 
település lehet, ha az adókból be-
folyt magas összegeket jól osztjuk 
el, továbbá ezeket uniós pályáza-
tokkal is kiegészítjük. Számomra 
nagyon fontos a fiatalok Algyôn 
maradásának segítése – például 
építési telkek, vagy lakások vásár-
lásának önkormányzati támogatá-
sával. 

• w w w . v a l a s z t a s . h u • 
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Kiss Róbert (független)
Kedves Algyôiek!

Engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zam: Kiss Róbert vagyok, 39 éves.

Algyôn dolgozom, a Lambris 
Kft.-nél, és Algyôn is élek a csalá-
dommal együtt a Tiszavirág utca 48. 
szám alatt. Feleségem, Kissné Bozsity 
Szuzana közgazdász. Három csodá-
latos kisfiunk van: Levente 8 , Ákos 
5 éves, Zsolt pedig kettô esztendôs.

Az Algyôi Általános iskola elvég-
zése után kitanultam az asztalos 
szakmát, majd jelentkeztem a Móra 
Ferenc Szakközépiskolába. Az érett-
ségi megszerzését követôen felvételt 
nyertem az SZTE-JGYTF mûvelô-
désszervezô szakára, amelyet sike-
resen be is fejeztem.

Közéleti tevékenységem 1995-
ben kezdôdött, a katonai szolgá-
latom letöltése után, amikor bará-
taimmal megalakítottuk az Algyôi 
Fiatalok Egyesületét. Az AFE azzal 

az egyértelmû céllal jött létre, hogy 
kulturális választási lehetôséget 
nyújtsunk a helyi ifjúság számára. 
A strand rehabilitációja mellett 
kulturális és szórakoztató esteket 
szerveztünk. 1995 ôszén szívvel-lé-
lekkel kezdtünk el kampányolni 
a Szegedtôl való elválás mellett. 
Számtalan emberrel, köztük dön-
téshozókkal, jeles közéleti szemé-
lyekkel tárgyaltunk, végül bô egy 
év kemény munka után és renge-
teg ember összefogása révén 
a népszavazással visszanyerte ön-
állóságát a falu. Ez a történelmi 
lépés elindította Algyôt a fejlôdés 
útján.

1998-ban ott voltam az Algyôi 
Móra Ferenc Népszínház meg-
alakulásánál – a statisztától a fô-
szerepig minden szerepet végig-
játszottam több tucat fellépésen, 
több mint öt országban.

1999-ben megalapítottuk a DINA-
MIX Ifjúsági Kerekasztalt, amellyel 
több színvonalas rendezvényt és pá-
lyázatot bonyolítottunk le: nemzeti-
ségi estek, játszóházak, tömegsport 
rendezvények, piactéri fajátékok 

jelzik munkánk eredményességét. 
Önkormányzati feladatokat is ellát-
tunk olykor, ám nem mindig az ön-
kormányzat támogatásával.

Iskoláim és közéleti tevékeny-
ségem nyomán az önkormányzati 
munkában az ifjúság, a kultúra, 
a tömegsport, a turisztika terüle-
tén tudom hasznosan elképzelni 
a tevékenységem.

Végezetül engedjék meg, hogy 
figyelmükbe ajánljam a honlapo-
mat, mellyen érveimet bôvebben 
kifejtem, így több mindent meg-
tudhatnak rólam. A weboldal címe: 
kissrobert.5mp.eu

Ha eddigi közéleti tevékenysé-
gem meggyôzte Önt és személye-
met hitelesnek tartja, kérem, sza-
vazzon rám!

Tisztelettel:
Kiss Róbert

Képviselôjelölt

Dr. Gonda János (Fidesz-KDNP)
Dr. Gonda János vagyok, született 
algyôi, 1995 óta képviselô Algyôn, 
majd 1998 óta a Csongrád Megyei 
Közgyûlésben is. Szeretem csinálni, 
jogász- közgazdász végzettségemnél 
fogva már hosszú évek óta az em-
berek képviseletével foglalkozom.

Magamról nagyon nehéz sok 
újat mondani az algyôieknek, hisz 
mindennapjaimat itt élem közöt-
tük, látták és látják küzdelmeimet, 
sokszor szélmalomharcaimat, me-
lyeket a helyi testületben vívok 
nap, mint nap.

Kedves Algyôiek! 

Most érett meg az idô arra, hogy 
az elôbb említett harcokat ered-
ményekre, a település érdekét 
szolgáló befektetésekre váltsuk. 
Ahogy eddig is, csak azt tudom 
ígérni, legyen mellettem az elkö-
vetkezô öt évben, és segítse kép-
viselôi munkámat. Merjünk Algyô-
nek nagy terveket és szép jövôt 
álmodni! Ezek megvalósításához 
az Ön, az Önök támogatása is 
szükséges.

Dr. Roczkó András (független)
Dr. Roczkó András vagyok. Egye-
temi tanulmányaimat követôen 
6 évet töltöttem el egy gyógy-
szeripari cégnél. Ezt követôen 
2007. óta családi vállalkozás ke-
retében vezetem az Algyôi Gyevi 
Patikát.

Közéleti szerepvállalásom 2010-
ben kezdôdött, amikor az algyôi 
képviselôtestület tagja lettem. Ön-
kormányzati munkám során a te-
lepülés fejlôdését és a lakosság 
érdekeit szolgáló döntéseket tá-
mogattam, igyekeztem kiemelten 
figyelni a munkahelyteremtésre. 

Hivatásomból adódóan legfonto-
sabb célom a lakosság egészségé-
nek megôrzése, amelynek a lakos-
ság rendszeres, egészségügyi 
szûrése kiváló eszköze. Ugyancsak 
célomnak tekintem a szociális 
rendszerek összehangolásával 
a rászorulók helyzetének javítását, 
valamint a gondoskodást az idô-
sebb generációról.

A közelmúltban a vezetésnek 
– így az én munkámnak is köszön-
hetôen – egy teljesen korszerû, 
1000 vendéget ellátó öltözôszárny 
épülhetett meg a Borbála Fürdô-

ben. Szeretnénk, ha a régi öltözôk 
helye a következô ciklusban egy 
új, rehabilitációs részlegnek adna 
otthont. Fontosnak tartom az ener-
giafüggôség csökkentését. 

Algyô nagyközség jelenleg egy 
stabil gazdasággal rendelkezô te-
lepülés az iparûzési adónak kö-
szönhetôen. Ez egy megfelelô alap 
lehet ahhoz, hogy hosszú távú, 
aktív munkával városszintû infra-
struktúrát alakíthassunk ki kép-
viselôtársaimmal. 

*  *  *  *  *
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ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Herczeg József,  
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, 
Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó (független)
44 éves falusi háziorvos vagyok, 
orvos férjem és két általános isko-
lás fiam van. Korábban 5 évig kór-
házban dolgoztam belgyógyász-
ként, majd a gyermekeim 
születését követôen, immár 10 
esztendeje háziorvosi munkát vég-
zek Algyôn, valamint üzemorvos-
kodom és az SZTE Családorvosi 
Tanszékén oktatok. Emellett 
a Máltai Szeretetszolgálat ügyele-
tes orvosi munkáját szervezem és 
látom el. 

Több irányból is kaptam fel-
kérést, hogy induljak települési 
képviselôként az idei választáso-

kon. Azt gondolom, az orvosi 
munka kapcsán el sem kerülhetem 
az emberek problémáit, melyeket 
képviselôként hatékonyabban or-
vosolni tudnék.  Alapvetôen egész-
ségügyi és szociális témakörökben 
fogalmaztam meg célokat. 

Korábban létezett a településen 
bentlakásos szociális otthon, ami 
mára megszûnt, pedig szükség 
lenne rá. Éppúgy a házi ápolás és 
a gyógytorna szolgáltatás bôvíté-
sére. Ezekre szeretnék mihama-
rabbi megoldást. 

Mióta a településen dolgozom, 
az itt lakók úgy jellemeznek: a dok-

tornô, aki mindig talál megoldást 
a problémákra. Ezt a munkát ha-
tékonyabban tudnám képviselô-
ként folytatni. Azt gondolom, hogy 
Algyô mindig is jó adottságokkal 
rendelkezô település volt, de van-
nak további lehetôségek, ezeket ki 
kell használni, sok dolog van, amin 
lehet még javítani. 

Pongrácz Tamás polgármester-
jelölt is azon személyek között volt, 
aki felkért, hogy induljak a válasz-
tásokon. Megismertem a céljait, 
szándékát, és úgy gondolom, hogy 
pozitívan tudnánk egymás mun-
káját támogatni!

Önkormányzati választások 2014  
– Algyôn is voksolunk

Magyarország Köztársasági Elnö-
ke kitûzte a helyi önkormányzati 
képviselôk és polgármesterek, 
valamint nemzetiségi önkormány-

zati képviselôk 2014. évi válasz-
tását. A választás napja: 2014. 
október 12. vasárnap, a szavazás 
6 órától 19 óráig tart. 

Közvetlen választás és egyéni lista
A polgármestert a települések vá-
lasztópolgárai közvetlenül választ-
ják. A polgármester választásának 
szavazólapján a választópolgár egy 
jelöltre szavazhat. Polgármester 
az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapta.

Az egyéni listán képviselôk azok 
a jelöltek lesznek, akik a megválaszt-
ható képviselôk száma szerint a leg-
több érvényes szavazatot kapták. 
Szavazategyenlôség esetén sorsolás-

sal kell megállapítani, hogy az egyen-
lô számú szavazatot elért jelöltek 
közül melyik szerez mandátumot.

Az egyéni listás szavazólapon 
a választópolgár legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat, ahány egyéni 
listás mandátum kiosztható, azaz 
Algyôn 8 személyre. Ha az egyéni 
lista jelöltjét polgármesternek meg-
választották, az egyéni listáról tö-
rölni kell, és helyébe a következô 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

8 önkormányzati képviselô
Algyô nagyközség egy választókerületet alkot, amelyben a megvá-
lasztható önkormányzati képviselôk száma: 8 fô.

Egyéni választókerületi képviselô-
jelölt és polgármesterjelölt a vá-
lasztópolgárok jelölése alapján 
lehet valaki, a választópolgár több 
jelöltet is ajánlhatott, de csak egy 
településen fogadhatott el jelölést.

Egyéni választókerületi képvi-
selôjelölt az, akit az adott választó-
kerület választópolgárainak leg-
alább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a te-
lepülés választópolgárainak leg-
alább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az egyéni választókerületi jelölt, 
valamint a polgármesterjelölt ál-

lításához szükséges ajánlások szá-
mát a helyi választási iroda veze-
tôje állapította meg szavazást 
megelôzô ötvennyolcadik napot 
követô munkanapon (2014. au-
gusztus 19.).

Az egyéni választókerületi jelöl-
tet és a polgármester-jelöltet leg-
késôbb a szavazást megelôzô har-
mincnegyedik napon kellett 
bejelenteni (2014. szeptember 8.). 
Az egyéni választókerületi jelöltet 
és a polgármester-jelöltet a helyi 
választási bizottság vette nyilván-
tartásba.

Névjegyzék, személyazonosság
A szavazóhelyiségben az a válasz-
tópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben 
szerepel.

A választópolgárt a szavazást 
megelôzôen a szavazatszámláló 
bizottságnak azonosítania kell. 
A választópolgárnak igazolnia 
kell személyazonosságát, vala-
mint lakcímét vagy személyi azo-
nosítóját. A választópolgár sze-
mélyazonosságát igazolhatja 
ÉRVÉNYES személyi igazolvány-
nyal, vagy jogosítvánnyal, vagy 

útlevéllel. Az említett adatok iga-
zolása más módon (például sze-
mélyes ismertségre hivatkozással, 
érvénytelen igazolvány bemutatá-
sa alapján) nem fogadható el!

A névjegyzékben szereplô válasz-
tópolgároknak az értesítôt 2014. 
augusztus 15. és augusztus 25. kö-
zött küldte meg a Nemzeti Válasz-
tási Iroda. Amennyiben valaki nem 
kapta meg az értesítôt, vagy el-
veszti azt, a jegyzôtôl igényelhet 
újat (az értesítô megléte nem felté-
tele a szavazati jog gyakorlásának).

Területi önkormányzati választás
Az algyôi választópolgárok részt 
vesznek a területi önkormányza-
ti testület, a megyei közgyûlés 
összetételének kialakításában is. 
Csongrád megye közgyûlésébe 7 

jelölô szervezet 93 jelöltet állított. 
További részletek az Algyôi Hír-
mondó választási különszáma 
Mellékletében, az I. és II. olda-
lon.

• w w w . v a l a s z t a s . h u • 
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A CSONGRÁD megyei közgyűlési listái
Jelőlő csoport Jelöltek száma

LMP 4

Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete 5

EGYÜTT 5

MSZP 18

FIDESZ-KDNP 21

JOBBIK 20

DK 20

LMP jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Tatár Gábor

2 Gurdon Lajos

3 Faur János

4 Takács Éva

A Nagycsaládosok Ruzsai Egyesületének jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Sánta Gizella

2 Borbásné Márki Márta Ilona

3 Szekeres Péter Pálné

4 Papp Renáta

5 Paraginé Tóth Edina Judit

EGYÜTT jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Dr. Kovács Tamás Balázs

2 Hornyik László Károly

3 Kovács Richárd Attila

4 Agócs András Tibor

5 Soós Krisztián Roland

MSZP jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Varga Péter

2 Szirbik Imre

3 Dr. Buzás Péter

4 Havasi János Béláné

5 Simicz József

6 Móra József Antal

7 Baranyi Sándor

8 Kiss Péter

9 Sági Mihály

10 Geréné Dunaháti-Vas Márta

11 Hulman Anikó

12 Krausz Jánosné

13 Lengyel István Tibor

14 Pataki Gergely

15 Molnár László Ferenc

16 Barát Endre

17 Kis-Faragó Balázs

18 Antalfi Vanda

FIDESZ-KDNP jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Kakas Béla

2 Ádók János

3 Bozó Zoltán

4 Nógrádi Zoltán

5 Magyar Anna Mária

6 Szél István

7 Dr. Bodor Csaba

8 Kalmár Ferenc András

9 Nagy Attila Gyula

10 Mágori András József

11 Gémes László

12 Nagy Sándor

13 Búza Zsolt

14 Dobák Lászlóné

15 Szarka Attila

16 Matuszka Antal István

17 Tanács Gábor

18 Szabó István

19 Dr. Kovács Kálmán József

20 Dr. Miklós Péter

21 Kormányos Sándor

JOBBIK jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Toroczkai László

2 Dudás Zoltán Sándor

3 Dr. Kiss Attila

4 Szabó Zoltán Ferenc

5 Máté Krisztián

6 Szemerédi Ákos

7 Laczkó Zsolt

8 Zeitler Ádám

9 Hegedűs Roland Dávid

10 Dobi Zsolt

11 Mikes Károly

12 Vedrédi Ferencné

13 Nagy-György Lajos

14 Forróné Beleznai Mária

15 Kurusa Tibor Ferenc

16 Tanács Róbert

17 Bocskay Csaba

18 Mák József

19 Molnár Ildikó

20 Szabó-Forgó Alexandra

DK jelöltjei
Jelölt sorszáma Jelölt neve

1 Csóti Zsombor

2 Kiss Csaba István

3 Mucsi Tamás

4 Török József

5 Dr. Stern Sándor

6 Nagy Máté

7 Udvari Antal

8 Kalamusz Endre Róbert

9 Horváth Géza

10 Farkas László

11 Sőrés Zoltán

12 Katona Lászlóné

13 Nagy Béla

14 Kiss Sándor

15 Dr. Török Miklós

16 Baghy Dezsőné

17 Horváth Péter Béla

18 Baghy Andrea

19 Rehák József

20 Síkhegyi Istvánné
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Tisztelt Választópolgár!
A közelgô önkormányzati válasz-
táson a megyei képviselet sorsa is 
eldôl. Azaz lesz még egy szavazó-
lap, amelyen azt kell bejelölni, Ön 
melyik pártra bízná a megyei 
ügyek további intézését. 

A FIDESZ-KDNP ismét közös 
listával indul a megyei közgyûlé-
si helyek megszerzéséért, és sze-
retnénk megnyerni ehhez az Ön 
támogatását is! 

Bizonyára nem ismeretlen Ön 
elôtt a megyei közgyûlés, amely-
nek eddigi munkáját az elmúlt 8 
évben a FIDESZ-KDNP-s többség 
határozta meg, és méltán elisme-
rik eddigi eredményeinket. 

2006-tól 2012-ig kórházakat, 
iskolákat, szociális és kulturális in-
tézményeket mûködtettünk, támo-
gattuk a helyi kezdeményezéseket, 
ünnepi rendezvényeket szervez-
tünk. Sikeresen pályáztunk európai 
uniós forrásokra, és ezek segítsé-
gével fejlesztettük a kórházakat, 
iskolákat. Magunk is hívtunk élet-
re megyei pályázati alapokat, ame-
lyekkel a falvak, városok fejlôdését 
segítettük elô – elég csak a játszó-
tér-programunkra emlékezni.

2012-tôl a megye fejlôdési stra-
tégiájának kialakítása, a hosszabb 
távú helyi elképzelések összehan-
golása, az EU 2014–2020-as me-

gyei fejlesztési forrásainak felhasz-
nálása a fô cél. Ez egy távlatosabb, 
a megye polgárainak életét alap-
vetôen befolyásoló szerepkör. 

Elmondhatjuk, hogy az össze-
állított jövôképben benne vannak 
az Ön és környezete legfontosabb 
elképzelései. Ahhoz, hogy itthon 
mindannyian otthon érezhessük 
magunkat, szükség van arra, hogy 
a fiatalok és az aktív korúak mun-
kát találjanak, azaz a vállalkozások 
újabb munkahelyeket teremthes-
senek. Fontos a nagyobb városok 
és környezetük infrastruktúrájá-
nak jobbítása. A megye tervezett 
közlekedési fejlesztései is jobbá 
teszik majd az életünket. Mind-
annyian érzékeljük otthon, a saját 
lakásunkban, hogy az energia-ha-
tékonyság javításával milyen sokat 
megtakaríthatunk; ez is egyik köz-
ponti eleme programunknak.

Mindannyiunknak fontosak 
az emberi tényezôk, az egészség-
ügyi ellátás – ahova újabb fejlesz-
tések szükségesek – , a szociális 
gondoskodás feltételeinek javítása, 
gyermekeink iskoláztatása, az óvo-
dai-bölcsôdei lehetôségek bôvíté-
se. Ezeket a célokat az ágazati 
programok forrásai is támogatják 
a következô években. Ezek köz-
ponti, országos programok, ezért 

is különösen fontos, hogy a megyei 
közgyûlési vezetésünk kifejezetten 
jó, mindennapos szakmai kapcso-
latot alakított ki a kormánnyal és 
a szakminisztériumokkal nemcsak 
hivatali, hanem miniszteri, állam-
titkári szinten is. Jók a megyénk 
kilátásai, ez az együtt-gondolkodás 
eredményes!

Szeretnénk folytatni, amit el-
kezdtünk, egy olyan megújult és 
a megyét arányosan képviselô 
csapattal, amelyben a folytonos-
ságot néhány jelenlegi képviselô 
(pl.: elnök, alelnök, frakcióvezetô) 
képviseli, sôt, kevés megyében 
mondhatják el, amit mi: 4 koráb-
bi, országos tapasztalattal rendel-
kezô parlamenti képviselô van 
a listánkon. Végül, de nem utolsó 
sorban, büszkék vagyunk arra, 
hogy sok sikeres polgármester is 
vállalja a munkát a csapatunkban,.

Ez a megyei csapat a következô 
5 évben sikerre van ítélve! Azon-
ban mi kell még a sikerhez?

Legnagyobb elismerésünk 
az volna, ha Ön is megadná ne-
künk a további bizalmat! A meg-
kezdett munkát azok folytathatják, 
akiknek Ön, Önök a választáskor 
felhatalmazást adnak. 

Kérjük, amikor Ön egyedül 
vagy a családjával együtt elmegy 

választani, támogassa a FI-
DESZ-KDNP polgármesterjelölt-
jét, Pongrácz Tamást, a FI-
DESZ-KDNP helyi jelöltjeit, és 
a megyei listás szavazólapon vá-
lassza a FIDESZ-KDNP-t!

Mi, a FIDESZ-KDNP megyei 
képviselôjelöltjei ígérjük, hogy 
olyan keményen, mint eddig, de 
még céltudatosabban és megújul-
tan fogunk Önért, Önökért dol-
gozni!

Kakas Béla, Sándorfalva
Ádók János, Hódmezôvásárhely
Bozó Zoltán, Szentes
Nógrádi Zoltán, Mórahalom
Magyar Anna, Domaszék
Szél István, Székkutas
Dr. Bodor Csaba, Csongrád
Kalmár Ferenc, Szeged
Nagy Attila, Üllés
Mágori András, Makó
Gémes László, Szegvár
Nagy Sándor, Kistelek
Búza Zsolt, Baks
Dobák Lászlóné, Szôreg
Szarka Attila, Árpádhalom
Matuszka Antal, Zákányszék
Tanács Gábor, Bordány
Szabó István, Derekegyház
Kovács Kálmán, Szeged
Miklós Péter, Újszentiván, 
Kormányos Sándor, Csengele


