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Négyen indulnak a polgármesteri székért Algyőn
Huszonhat egyéni képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság, közülük ketten a polgármesteri
posztért is ringbe szállnak, de a két további polgármesterjelölt, Molnár Áron és Roczkó András nem kíván a képviselői padsorban helyet foglalni.
Szeptember 10-én járulhatnak az urnák
elé az algyői lakosok, akkorra írták ki az
időközi választást, miután a testület feloszlatta magát május 31-i ülésén. Hosszú
út vezetett idáig, a politikai adok-kapokot
a két tábor, azaz a független polgármester
és az őt támogató három képviselő, valamint a négyfős Fidesz-frakció és a velük
gyakorta együtt szavazó volt településvezető természetesen másként látja. Utóbbi
csoport azt kommunikálta, hogy lehetetlen
volt együtt dolgozni a polgármesterrel, és
szerintük neki kellett volna békét kötnie
az ötfős többséggel, míg a településvezető
szerint azért nem lehetett közösen dolgozni a faluért, mert az ötfős többség át akarta
venni a nagyközség irányítását, éppen ezért
folyamatosan csorbították hatásköreit is. A
nagyközségben zajló folyamatos viták végére a választópolgárok tehetnek pontot
szeptemberben.

A Helyi Választási Bizottság (HVB)
meghozta határozatát, és kisorsolták a
jelöltek szavazólapi sorrendjét is. Ebből
kiderül, hogy összesen 28 nevet találnak
majd a szavazólapokon a választásra jogosultak, 4-en a polgármesteri székért
indulnak, 26-an pedig a képviselőségért. Jelölőszervezetből mindössze
kettő van, a Magyar Környezetvédők
Pártja és a Magyar Munkáspárt, nekik
polgármesterjelöltjük is van, illetve a
képviselő-testületbe is be szeretnének
jutni, a többiek egytől egyig függetlenként mérettetik meg magukat.
A polgármesterjelöltek között ott találjuk Roczkó Andrást, aki a jelenlegi
testületnek is tagja, függetlenként indul
ezúttal is; Barna Zoltán a Magyar Környezetvédők Pártja színeiben, Molnár
Áron jelenlegi településvezető szintén
független jelölt, míg a Magyar Mun-

káspárt Budai Lászlót indítja a polgármesteri tisztségért. A HVB határozatából kiderül, hogy sem Roczkó, sem
Molnár nem kíván a képviselő-testület
tagja lenni, vagyis csakis a nagyközség
vezetéséért szállnak ringbe. A Molnár
Áron mellett kiálló jelöltek „Algyő legyen az algyőieké!” jelmondattal szólítják meg a választókat, míg a Roczkó
András mögé felsorakozók az „Egységben Algyőért!” jelszót választották maguknak.
A szavazólapokra kerülő nevek között sok lehet az ismerős a helyi közéletet nyomon követőknek, s nemcsak
azért, mert egy nagyközségben általában ismerik egymást az emberek, hanem azért is, mert a szavazólapokon tizenegy olyan nevet is találhatunk, akik
már a 2014-es helyhatósági választáson
is megmérették magukat.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tisztelt Olvasók!
Szeptember 10-én választ Algyő nagyközség, a lakosok négy polgármesterjelölt és huszonhat képviselőjelölt közül dönthetik el,
hogy kik kerüljenek be az új, kilencfős testületbe, ki vezesse a települést, és kik legyenek azok, akik a következő, 2019-es helyhatósági
választásokig önöket képviseljék. Az Algyői Hírmondó hasábjain is beszámoltunk azokról a sajnálatos, vitás, Algyő szempontjából
semmiképpen sem szerencsés eseményekről, amelyek végül odáig vezettek, hogy a képviselő-testület feloszlatta magát, s így most
önöknek lesz lehetőségük véleményt alkotni a 2014 ősze óta tapasztalható folyamatokról, a település helyzetéről.
A döntésüket szeretnénk ezzel a választási különszámmal megkönnyíteni, amelyet most kezükben tartanak. Egyenlő feltételeket
biztosítottunk minden nyilvántartásba vett jelöltnek, hogy az Algyői Hírmondó hasábjain is ismertessék önökkel programjukat,
elképzeléseiket, netán kritikáikat. Mind a négy polgármesterjelöltnek egy-egy, míg a képviselőjelölteknek fél-féloldalnyi felületet
tudtunk juttatni ebben a Hírmondóban, remélve, hogy ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a választópolgárok felelős döntést hozzanak majd szeptember 10-én.
A jelöltek által megfogalmazott szövegek magától értetődően nem az Algyői Hírmondó és nem is a lap kiadásával megbízott cég,
a Napfénymédia és Marketing Kft. véleményét, álláspontját tükrözik, hanem az önök előtt most bemutatkozó jelöltek gondolatait
hivatottak megjeleníteni.
Tartsanak velünk, olvassák és szeressék továbbra is az Algyői Hírmondót!
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...a Tisza Virága

Az Algyői Helyi Választási Bizottsági határozata
A választási bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva – a 2017. szeptember 10. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi
választásán – a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét
kisorsolta, és a sorsolás eredményét a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Algyő Nagyközség Önkormányzat honlapján (www.algyo.hu), valamint az Algyői
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé.
A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
INDOKOLÁS
A Ve. 160 §-a alapján:
„(1) A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba
vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után
végzi el.”
A jelöltek és listák bejelentésének határideje: 2017. augusztus 7. napja 16 óra volt. A helyi választási bizottság 26 bejelentett
egyéni listás képviselőjelöltet és 4 bejelentett polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba, és az egyéni listás képviselőjelöltek és
polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét 2017. augusztus 7. napja 16:00 órát követően kisorsolta. A sorsolás eredménye jelen
határozat mellékletét képezi.
A határozat a Ve. 160. §-ában és 239. §-ában foglaltakon alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással,
valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapi sorrendje a következő:
Bogdán Tamás – független; Fodor Attila – független; Dr. Süli-Zakar Tímea – független; Dr. Füzesy István Tibor – független;
Barna Zoltán – Magyar Környezetvédők Pártja; Tassy Jenő – független; Budai László – Magyar Munkáspárt; Miklós Attila
Zsolt – független; Balázs Zsolt – független; Lele Lajos Sándor – független; Dr. Szűcs Szilveszter – független; Oláh Dániel –
független; Nagy Miklós Jenőné Dr. – független; Ozsváth László Árpádné – független; Torma Tibor Róbert – független; Dr.
Kassné Dr. Bakó Ildikó Ilona – független; Kiss Róbert – független; Dr. Gubacsi Enikő – független; Beke Sándor Tamás –
független; Torma Tibor Istvánné – független; Szűts László – független; Dr. Gregus Beatrix Szibilla – független; Német Péter
– független; Herczeg József – független; Boldizsár Róbert – független; Gubacsi Szilárd – független.
A polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendje a következő:
Dr. Roczkó András – független; Barna Zoltán – Magyar Környezetvédők Pártja; Molnár Áron – független; Budai László –
Magyar Munkáspárt.

Tisztelt olvasóink! A következő oldalakon a
megállapított szavazólapi sorrend szerint
mutatjuk be a jelölteket,
a polgármesterjelölteknek egy oldal,
míg a képviselőjelölteknek
fél oldalt biztosítottunk arra,
hogy programjukat,
elképzeléseiket megismertessék önökkel.
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Dr. Roczkó András
Tisztelt Algyőiek!
Dr. Roczkó András vagyok, gyógyszerész, 2007 óta a Gyevi Patika vezetője. Saját és családom jövőjét Algyőn képzelem el, ezért is fontos számomra a település sorsa. Azok közé
tartozom, akik érett fejjel döntöttek úgy, hogy ezt a települést választják otthonuknak,
mert megérezték a hely szellemét és vonzását. Hiszek abban, hogy Algyő egy sikerre ítélt
település és hiszem, hogy sikeres korszakainak kulcsa mindig is az volt, hogy az évszázadok óta itt élő családok és a mindenkori újonnan érkezők jól kiegészítették egymást és
együtt tudtak tenni lakóhelyükért, életterükért. Hiszek abban, hogy Algyőhöz az egység,
az összetartás és az összetartozás nemes érzése illik, hogy ezek az erények tehetik újra és
hosszú távon sikeressé, s nem a viszály és a gyűlölködés, mert a széthúzás kisszerű és káros
energiái csakis egyfelé vezethetnek: kudarchoz. Hiszem továbbá, hogy az itt élők szorgalma és munkája alapozza meg mindazt, amire a jövőben szükségünk lehet.
•

Algyőnek zöldenergiára is szüksége van, mindenekelőtt
termálvízre és napenergiára.
• Algyő biztonságos település, de hogy ez így is maradjon,
térfigyelő kamerarendszert építünk ki.
• Mezőgazdasági útjainkat rendbe tesszük, folytatjuk az
út- és járdaprogramot, a csapadékvíz-elvezető rendszert
karbantartjuk.
• Kerékpárutakat építünk.
• Létrehozunk egy minőségi, kiépített szabad strandot a Tisza-parton.
Család, ifjúság
• Folytatjuk a fiatalok lakáshoz jutásának támogatását.
• Az algyői fiataloknak bérlakásépítési programot dolgozunk ki.
• Az újszülöttek támogatását megduplázzuk, 200 ezer forintra emeljük, továbbá 5 ezer forintos beiskolázási támogatást vezetünk be.
• Minden óvodába felmenő gyermeknek biztosítjuk 2018tól ingyenesen a bárányhimlő elleni védőoltást.
• Új játszótereket építünk.
Idősek
• Olyan idősek otthonát építünk, amelyet meg tudnak az
algyőiek fizetni.
• Az 65 év feletti algyőieknek ingyenessé tesszük a szemétszállítást.
Egészség, sport
• Az Algyői Egészséghetek keretében újabb szakorvosi szűrővizsgálatokat teszünk elérhetővé az algyőiek számára.
• Futópályát alakítunk ki a sportközpont és az iskola környezetében.
• Fejlesztjük a lovaspályát, bevezetjük a lovasoktatást az iskolában.

Azért döntöttem úgy, hogy polgármester-jelöltként kérem az
algyői választók megtisztelő bizalmát, mert szeretnék egységet
teremteni. Meggyőződésem, hogy az évek óta tartó viták, a széthúzás, gátolják Algyő fejlődését, visszavetik gazdaságilag és erkölcsileg is.
Véleményem szerint a település első emberének kötelessége,
hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, a vitás kérdéseket
rendezze és egységet teremtsen, hogy meghallgassa a tanácsot
és ne higgye el, hogy azért, mert ő ül a polgármesteri székben,
máris mindenhez ért. Meggyőződésem, hogy a jó vezető legfőbb erőssége a jó munkatársak kiválasztása, méghozzá szakmai
alapon. Csapatom minden tagja bizonyított már a civil életben,
megbecsült tagjai a közösségünknek, így nyugodtan ajánlom az
Önök figyelmébe is őket. Algyőt végre ne a pártpolitika, ne az
arrogancia, ne a torzsalkodás uralja, hanem a józan ész! Hiszek
az összefogásban, hiszek az egységben és hiszek az algyőiekben!
Amennyiben bizalmat kapok Önöktől, olyan polgármestere
leszek Algyőnek, aki az összes algyői polgárt képviseli, az ősgyevieket éppen úgy, mint azokat, akik évtizedekkel vagy évekkel
ezelőtt, netán csak nemrégen költöztek közénk, hiszen Algyőt
nem ez vagy az a csoport alkotja, Algyőt mindannyian alkotjuk! Együtt. A széthúzás helyett összefogást, bezárkózás helyett
nyitott szemléletet, a kioktatás helyett párbeszédet szeretnék, az
önös érdekek helyett pedig együttműködést a településért, az itt
élőkért: Egységben Algyőért!
Csapatom és jómagam a választási programunkat is Önökkel
közösen írtuk meg. A program főbb pontjai címszavakban az
alábbiak:
Gazdaság
• Az algyői ipari park legyen az algyőieké!
• Kedvezményes ipari terület kialakítása az algyői és betelepülni szándékozó vállalkozások számára.

Kérjük, támogassa programunkat, hogy együtt, Egységben Algyőért dolgozhassunk!
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Dr. Roczkó András
független polgármesterjelölt

...a Tisza Virága

Barna Zoltán
Algyő polgármestere szeretnék lenni, hogy képességeim kihasználásával, a
fenntartható fejlődés tükrében különlegessé tehessük, Önökkel összhangban
együttműködve, a kisváros méretű falut.
Három fiúgyermekemet családban nevelő apa vagyok. Első feleségemtől
származó nagyfiamat is, a felvidéki magyar anyától és német nemzetiségi apától Csehszlovákiában született rendes feleségem neveli és látja el, a közös két
kisebbel együtt. A megbékélés és összetartás híveként, a közös célok érdekében dolgozni vágyó felnőtteket nevelünk gyermekeinkből, akik a lehetőségeik
szerint megtalálják a kompromisszumokat, együttműködnek ismerőseikkel, és
akár idegen személyekkel is. A rasszokhoz és kasztokhoz tartozás különbségtételeinek kárait enyhítik, és értékes tagjai a társadalomnak éppúgy, mint saját
családjuknak. Tesznek a környezetszennyezés ellen…
Mi hát a megoldás? – ZÖLDEK!
Mi nem vagyunk sem a baloldalon, sem a jobboldalon, mert
Mi elöl vagyunk!!! ( Herbert Gruhl, a zöldmozgalom alapítója)
Elismerjük mindazt a jót, ami bármelyik oldalon megvalósult, nem tagadjuk, folytatjuk… Üldözzük mindazt a rosszat,
mely protekcióból, rokonok álláshalmozásából, pártérdekek
burkolt kifizetéséből adódott. Értelmesebben, a választópolgárok érdekeit nézve hasznosítjuk a bevételeinket… Algyőn
kezdenénk a Jó példával elöljárást, a lehetőségekhez és időhöz
mérten.
A Nemzeti Zöld Koalíció környezetvédő Zöldpárt, mely
kiemelten figyel: az egészséges lakókörnyezetre; az egészséges
munkakörnyezetre, beleértve a stresszelő főnökök elleni jogvédelmet is; a minél nagyobb BIODIVERZITÁS létrehozására,
amit tonnákban is értünk; a lehető legegészségesebb közlekedési módokra; az egészséges élelmiszerek előállításának terjesztésére; az EGÉSZSÉGÜGYRE, kezdve a törvényektől, az
elosztórendszeren keresztül a természetgyógyászatig.
Céljaink: Takarékos és színvonalas életminőség elérhetővé
tétele minél nagyobb emberi populáció számára. Minél több
erdő ültetése, szélsőségesen száraz éghajlatú területekre is.
Olyan technológiák fejlesztése, amik a 10 milliárd feletti emberiségnek is elegendő élelmet adnak, Szén-dioxidkibocsájtás
mérséklése. Gyomirtó nélküli, talajjavító (organikus) mezőgazdaság bevezetése. Atomenergiafelhasználás lehetőség szerinti csökkentése, hulladék ártalmatlanítása. Jégesők, viharkárok
megelőzése, kártérítési rendszere. Viss Major katasztrófa előrejelzés, kárenyhítés, óvóhelyek.
Ennek a világnak az egyik fő problémája a hatalom helytelen használata. A pénz, a helyzet és a szenvedély könnyen
elpusztíthatja a lélek fényét, és viszi vezető politikusaink
becsületét! Sajnos ez tapasztalhattuk mind az önkormányzati, mind a parlament és európai parlamenti szinteken is…
Változtatni fogunk. Az a lehetőség, amit a Tisztelt Algyői
Választópolgár a kezembe adhat, bizonyosan jó helyre kerül,
mert csupán a közösség javára fogom fordítani! Tiszteletdíjamról is lemondok…

2017. júniusában csatlakoztam a Nemzeti Zöldkoalíció nevű
párthoz, mert arra a megállapításra jutottam, hogy a Magyar Parlament képviselői az elmúlt 27 évben csupán ígértek, de a konkrét
eredményeket a végén a Kaja Ibrahimhoz, vagy a Josif Tothoz hasonló személyek, politikusok által támogatva nyúlják ki az országból, és ezen sürgősen változtatni kell! A Nemzeti Zöldkoalíció
alulról építkező párt, amelyik számára a vidék éppen annyira fontos, mint a nagyobb szavazóbázisú nagyvárosok. Az eredmények
kézzelfogható bemutatása, a pozitív példamutatás által az erejéből
telhető módon erdőtelepítést, fenntartást támogat. Elutasítja az
energiapazarlást, a felesleges környezetszennyezést. A környezeti károk enyhítésén munkálkodik, összességében egy fenntartható világot kíván örökül hagyni utódainkra. Mivel az illetékes
bíróságok számára a törvényes határidők nem mértékadók, így a
Nemzeti Zöldkoalíciót nem sikerült időre bejegyeztetni… Emiatt
a Magyar Környezetvédők Pártja (MAKÖP) indít az algyői polgármester-választáson.
A Fidesz-hívők dilemmája: Hiszik, hogy jót akarnak, de látják,
hogy a gázszerelő, és tízezer társa túlzásba viszi.
A Fidesz-tagadók dilemmája: Tagadják, hogy jó lenne, mégis
látják a gazdaság talpra állt, csak paraziták prédája lett…
Baloldal-hívők dilemmája: Hiszik, hogy a szolidalitás megvalósulhat, de kapitalista rendszerben (???) és támogatókkal – keresik a rávalót???
Baloldal-tagadók dilemmája: Tagadják, hogy esélye lenne a korábbi visszaélések miatt, mégis rettegnek a posztkommunizmustól!
A Fiatal Demokraták Szövetsége azzal riogatja a népet, hogy a
migránsok veszélyt jelentenek, és ezért nekünk el kell zárkóznunk
tőlük. Ezzel azonban csak szítják a tüzet, és fokozzák a veszélyt.
A klíma és a túlnépesedés együtt okozza azt a válságot, ahol a
jéghegy csúcsa a migránsok jövetelében nyilvánul meg. A helyes
magatartás az lenne, ha élhetővé tennénk a migránsok származási
helyét általunk exportált technológiákkal: tiszta, iható vizet a tengerből (energiával, algákkal…); erdőket ültetnénk (a meglévőket
védenénk a tűztől!); házakat építenénk, amik zöldséget, gyümölcsöt is adnának.
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Molnár Áron
Tisztelt Algyőiek!
Az elmúlt 3 évben hitem és meggyőződésem szerint demokratikusan irányítottam
az algyőiek életét. Egyetlen algyői polgármesterjelöltként nem tehetem meg azt,
hogy betarthatatlan választási ígérgetéssel eltereljem az Önök figyelmét. Ehelyett
egy valódi és kézzelfogható közös jövőképet szeretnék fölvázolni.
Algyő költségvetése stabil. Még mindig van kellő tartalék ahhoz, hogy az intézményi struktúrát, a kötelező és vállalt feladatainkat továbbra is magas színvonalon
el tudjuk látni. Sőt tudunk fejleszteni és támogatásokat biztosítani. Három évvel
ezelőtt kijelöltünk egy utat, amin el is indultunk, és bárki bármit is állít, haladunk
is rajta. Igaz, hogy az állandó ellenszélben, gúzsba kötve valamivel nehezebben és
körülményesebben, de jól haladunk.
A cél egyértelmű: a magas adóerő képességgel rendelkező Algyő
már ne csak a folyamatos infrastruktúra-fejlesztéssel, az építkezésekkel, a magas szintű intézményi rendszer fönntartásával
járuljon hozzá az itt élők életminőségének a javításához, hanem
közvetlenül is segítse, támogassa, ösztönözze az algyőieket.
Folytatnunk kell a fiatalok lakásvásárlási, felújítási támogatását,
de emellett ki kell dolgoznunk egy életkortól független energetikai fejlesztéseket támogató rendszert is. Az olcsó üzemi gőztől a
görög beruházás elmaradása miatt elestünk, ezért tovább kell dolgoznunk a Bartók Béla utcai lakások megújuló energiával történő
ellátásán. Sőt meg kell vizsgálnunk, hogy egy geotermikus kaszkádrendszerű fűtés, vagy egy teljesen új technikai megoldás segítségével hogyan lehet a lakosság energiakiadásait csökkenteni.
A házasulandó algyői fiatalok meg fogják kapni a házasságkötési támogatást, illetve továbbra is keretet biztosítunk a százezer
forintos babatámogatásnak. Legalább kilenc fecskelakás kialakítását tervezzük a volt „Zöld iskola” újabb szárnyában, ahol fiatal
párok, családok elkezdhetik a közös életüket. Emellett dolgozunk
azon, hogy szociális alapon is tudjunk elérhető ingatlanokat ajánlani azoknak, akik rászorulnak.
Amennyiben ilyen ütemben gyarapszik a település lakossága,
és ennyi kisgyermekes család választja lakóhelyéül Algyőt, akkor a
bölcsőde és az óvoda férőhelyeinek a növelését célul kell kitűzni,
akár úgy is, hogy egy teljesen új épületben helyezzük el ezeket az
intézményeket, közelebb az új iskolához.
A munkaerőhiány Algyőn és a mellettünk lévő nagyvárosokban
is kezd jellemzővé válni. Ezért a két éve kidolgozott gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő támogatást újra kell gondolni, és a
mostani igényekhez kell igazítani.
Nem mehetünk el szó nélkül az idősek otthona kérdése mellett. Most is azt vallom, hogy az önkormányzatnak olyan lehetőséget kell találnia, amely biztosítja az algyői idősek és hozzátartozóik számára, hogy megfelelő színvonalú és elérhető szolgáltatást
kapjanak, de úgy, hogy közben ne kockáztassuk a falu költségvetésének a stabilitását.
Folytatnunk kell az évi kétszeri Egészség Hetek rendezvénysorozatot, hiszen nagyon pozitív visszajelzések érkeznek, mind a
szakemberek, mind a lakosság részéről.

Ugyanezt a célt szolgálja a sport és az aktív szabadidő eltöltésének fölkarolása is. A Tisza-part fejlesztései, így például a
33 méteres medence építése a közeljövőben indul. Befejeződik az Algyőt Szegeddel összekötő kerékpárút kimaradt
szakaszának a pótlása. A Magyar Jégkorongszövetség támogathatónak találta egy jégpálya építését, amelyet főként
TAO forrásból a Tisza volán SC jégkorong szakosztálya segítségével alakíthatnánk ki. Szintén központi sportfinanszírozás lenne az alapja egy új kézilabda csarnok építésének. A
tenisz szövetség szintén lát fantáziát Algyőben, hisz tárgyalásokat kezdtünk egy kisebb teniszközpont létrehozásáról.
A fürdőben tervbe van véve egy kültéri csúszdás wellness és
oktató medence kialakítása.
Algyő főutcájának és a Bartók Béla utcának a teljes, illetve
részbeni rekonstrukciója megtörténhet, melyekre tervek már
készültek. Ezek a Vásárhelyi és Kastélykert utcában nemcsak
az útpálya megújítását tartalmazzák, de a csapadékvíz elvezetés zárttá tételét, illetve az elektromos vezetékek földbehelyezését is.
A helyi értékek megjelenítése nemcsak az épületekben keresendők, hanem elsősorban az emberi kapcsolatokban és a
kultúrában. Hiszem, hogy Algyő rengeteg megmutatni valóval
rendelkezik. Óriási szerepe van az „algyőiség” megismertetésében azoknak a civil szervezeteknek és intézményeknek, amelyek
napról napra fölvállalják ezt a missziót.
Egy település vezetőjének rövid-, közép- és hosszú távú elképzelésekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a fejlődés ne ad hoc,
ne véletlenszerű, hanem kiszámítható, és ebből következően,
számon kérhető is legyen. Ebben társak azok a képviselők, akik
felelősséggel és tisztességgel részt vállalnak az Algyő vezetésében.
Szeptember 10-én nem csak abban kérem a támogatásukat,
hogy a megkezdett munkát folytathassam, hanem abban is, hogy
olyan képviselőket bízzanak meg a feladattal, akik valódi segítséget tudnak nyújtani. Szeretném figyelmükbe ajánlani az „Algyő
legyen az algyőieké” gondolat mögé fölsorakozott képviselőjelölteket!
Molnár Áron
független polgármesterjelölt
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Budai László
A Munkáspárt Budai Lászlót ajánlja Algyőnek! Szomorúan értesülünk
minden olyan hírről, amely arról szól, hogy lemondott egy polgármester,
feloszlott egy önkormányzati képviselő-testület. A Munkáspárt részt vesz az
így kényszerűvé vált időközi választásokon, és igyekszik a választópolgárok
bizalmát elnyerni, saját soraiból ajánlva képviselőt, polgármestert a településnek. De ez nem sportvetélkedő. A sportban mindenki örül a meghirdetett
versenyeknek, a győzelem esélyével vesz részt benne, gratulál a nyertesnek,
büszke a saját elért helyezésére. Az időközi választás nem ilyen esemény.
A háttérben mindig az húzódik: egy kis közösség, amely egy nagyobb közösség életét hivatott szervezni, támogatni, javítani, valamiért nem képes
erre a feladatra.
Nem képes azért, mert minden beruházáshoz pénz kell,
és minden pénzt meg kell pályázni. Ha nem nyerik el a támogatást, a település életének akkor is mennie kell tovább,
a felmerült problémákat akkor is meg kell oldani, csak nehezebb. Ha elnyerik, jól kell felhasználni a pénzt. Valahol
ezen bukik el minden széthúzó testület: nem állapodnak
meg, nem jutnak egyetértésre, ügyeskednek, lobbiznak, eltussolnak, irigykednek, vádaskodnak, rágalmaznak, magyarázkodnak – és a végén úgy összevesznek, hogy már nem
tudnak döntéseket hozni. Nem kell ennek így lennie!
A Munkáspárt olyan gazdaságot akar, amely nem attól
gyarapszik, hogy mindenki hajt a pénzért, hanem attól,
hogy mindenki megteszi azt, amire a közösségnek szüksége
van. Valljuk be végre, hogy a pénz mindenhatósága nem teremtett se minőséget, se igazságot, ellenben tönkretett családokat, barátságokat, munkahelyeket. Romlott az iskolák,
az egészségügyi ellátók helyzete, nehezebb lett tanulni, nehezebb lett egészségesnek maradni, gyógyulni. A Munkáspárt olyan társadalmat kíván teremteni, amelyben a legfőbb
érték nem a pénz, hanem az ember.
Nemcsak a pénzen bukik el az együttműködés, hanem
sokszor a pártoskodáson is. Némely képviselőcsoportok képesek pusztán azért akadályozni a jobbító szándékot, hogy
a másik politikai oldal polgármestere, frakciója, képviselője kudarcot valljon, ellehetetlenüljön, végül távozzon. Nem
kell ennek így lennie!
A Munkáspárt szerint polgármesternek, képviselőnek
lenni nem hatalom, hanem felelősség. A képviselő-testületben nem a politika csatáit kell vívni, hanem a településen
élő emberek életét kell jobbá tenni. Nem elég a választáson
nyerni, meg is kell őrizni az emberek bizalmát: munkával,
odafigyeléssel, törődéssel. Nem elég jól dolgozni, a képviselőtársakkal együtt is kell működni. Ez pedig csak akkor
lehetséges, ha a felek tisztességesek.
Azért ajánljuk Algyőnek Budai Lászlót, mert fiatal munkásember, aki nemcsak megérti, hanem meg is éli a dolgozók
sokszor kilátástalannak látszó helyzetét. 37 éves, számítógépszerelő-karbantartó, napi kapcsolatban van sok szegedi

és algyői lakossal, segít, ahol tud. Képezi magát, sokat olvas,
fejlett igazságérzete mellett keresztény érzelmű. A kisember
pártján áll, azért küzd, hogy a fiatalok hivatást válasszanak,
ne fizetést, szeressék a munkájukat és meg tudjanak élni belőle. Szorgalmazza a képviselői tiszteletdíjak egységesítését,
mivel minden munka erőfeszítéssel és áldozattal jár, akár fizikai, akár szellemi. És akinek a munkája annyira szem előtt
van, mint egy képviselőé vagy különösen egy polgármesteré,
annak példamutatónak is kell lennie.
Úgy gondoljuk, Budai Lászlóban megvan a vállalt feladat iránti elkötelezettség és alázat, áldozatkészség. Könnyen
ért szót az emberekkel, tisztességes, megbízható. Édesanyja biztosítási üzletkötő, apja hentes. Informatikai tudásával
édesanyja munkáját is segíti, Szegeden él Algyőhöz közel,
de megválasztása esetén odaköltözik Algyőre, hogy együtt
élhessen azzal a közösséggel, amelyik bizalmat szavazott
neki.
Budai László munkáját segíteni fogja a Munkáspárt is,
lesz hova fordulnia közgazdasági, jogi, egyéb szakmai kérdésekben Algyő érdekében. Támogatjuk a leköszönő polgármester szándékait a település fejlesztésére, segítünk pályázni további hasznos ötletek megvalósításáért, küzdünk
azért az összefogásért, amelyre Algyőnek szüksége van az
életszínvonal jobbításáért. Megteremtjük az összefogást
mindenekelőtt a képviselő-testületben, és mindent megteszünk azért, hogy fontos kérdésekben, ha nem a pénzen
múlik, a lakosság is összefogjon.
Legyen mindenkinek munkája, kiszámítható jövője,
boldogabb jelene!
Szavazzon Ön is Budai Lászlóra, a Munkáspárt polgármesterjelöltjére!
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő jelöltre, a jelölt neve melletti körbe tollal két,
egymást metsző vonallal: „x” vagy „+” lehet!
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Bogdán Tamás

Bogdán Tamás vagyok, 44 éves, házas,
2 gyermek édesapja. Építészmérnöki
diplomámat 1995-ben Pécsett szereztem, a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Édesapám Bogdán Gábor, édesanyám Gábor Ibolya, mindketten a falu
ismert és megbecsült lakosai. Algyőre
születtem, és amikor feleségemmel családot alapítottunk a legtermészetesebb volt számunkra, hogy Algyőn is maradunk, hiszen
szeretünk itt, valóban itt élünk, nem csak egyszerűen itt lakunk.
Az ember, ha úgy érzi, körülötte valami nem jól működik, tenni
akar érte, megpróbál változtatni. Ez éppen úgy igaz a szűkebb
környezetére, mint a tágabbra. Egy családban, ha problémák merülnek fel az a legjobb, ha azt mielőbb megbeszélik, és tesznek
azért, hogy helyreálljon a család nyugalma.
A község problémái családi, baráti összejöveteleken az utóbbi
hónapokban már szinte minden alkalommal szóba kerültek. A
tenni akarás és a csalódás indította el bennem a gondolatot, hogyan lehetnék segítségére az új testületnek. Az a csalódás, hogy
az eddig „csendben” működő testületek után hogyan alakulhatott
ki egy ilyen ellenséges hangulat, ami új választásokhoz vezetett.
Miután felkérést kaptam a képviselői jelöltségre, elgondolkodtam, miben tudnék segíteni.
Tanulmányaim alatt, valamint a munkám során szerzett, és

magánéletemben megélt tapasztalataimra támaszkodva azt
gondolom, hasznos tagja lehetnék a „csapatnak”. Mérnök emberként, néha kicsit másként látom a világot, mint esetleg egy
orvos vagy ügyvéd, műszaki beállítottságom előny lehet egy településfejlesztési projektnél, felújításnál. Vezetői tapasztalattal is
rendelkezem, és bár vállalkozásunk működtetése során természetesen mi is elkövettünk a hosszú évek alatt hibákat, ezeket
a tapasztalatokat felhasználva, a magánérdekeket és csoportérdekeket háttérbe szorítva, hiszem, hogy lehet egy sikeres csapat
tagjaként a település érdekeit szolgálni.
Egy cég életében – abban is, amelyikben dolgozom – megvannak azok az önálló területek, amelyek szerintem egy testületben
is elképzelhetőek. A különböző típusú feladatokra különböző
típusú emberek kellenek. Persze a jó problémamegoldó képesség, a gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás, naprakész
információkkal az aktuális pályázatok előnyeinek kihasználása, a
humán erőforrások és a vállalkozás érdekeinek „közös nevezőre
hozása” elengedhetetlen tulajdonságok egy vállalkozásban és egy
irányító testületben egyaránt.
A legfontosabb azonban, hogy EGYÜTT tudjunk dolgozni,
ne pedig egyenként.
Legyen egy jó kapitány, EGYMÁS mellett álljunk és EGY
IRÁNYBA NÉZZÜNK!!! Akkor ez a hajó csak jó irányba haladhat! ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!

Fodor Attila
Fodor Attila vagyok, 1979-ben
születtem, szüleim már akkor tősgyökeres algyőiek voltak. Az elmúlt
harmincnyolc év alatt megtapasztaltam, hogy a hétköznapi emberek,
kétkezi munkások érdekképviselete
a legfontosabb számomra, hiszen
ők alkotják a társadalom túlnyomó részét. Ezért már egész
fiatal koromban elterveztem, hogy segítek a rászoruló embereken.
A 2000-es években az építőiparban dolgoztam, később
vállalkozóként is megmérettettem magam. Jelenleg egy
szegedi székhelyű közlekedési cég alkalmazottja vagyok.
Algyőn élek három gyerekemmel és feleségemmel. Aktívan részt veszek a település kulturális életének egyik meghatározó formációjában, a Zsibongó Néptáncegyüttesben.
Végzettségem, valamint vállalkozói és munkahelyi tapasztalataim alapján a település fejlesztéséhez kapcsolódó
építkezések, felújítások során szakmai véleményemmel
segíteném a beruházások előrehaladását. A közlekedéssel
kapcsolatos, illetve a gyermekeket, családokat érintő kérdésekben is kiemelten képviselném az algyői lakosok érdekeit. Fontosnak tartom a lakosokat kiszolgáló intézményi
épületek megfelelő felújítását az energiahatékonyság figye-

lembe vételével, illetve olyan fejlesztések megvalósítását,
amelyek a lakosok igényeit, érdekeit szolgálják.
Amennyiben a választópolgárok bizalmat szavaznak nekem, akkor a falu érdekeit szem előtt tartva, minden korosztály számára a megnyugtató fejlődés és az összetartás
mellett fogok kiállni. Célom az önös érdekek háttérbe szorítása, a település fejlődésének segítése.
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!
Fodor Attila
független képviselőjelölt

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Minden választópolgár 2 szavazólapot fog kapni. Egyiken a négy polgármesterjelölt közül választhat egyet,
míg a másikon 26 képviselőjelölt neve szerepel. Mivel
8 fős a képviselő-testület, maximum nyolc jelöltre lehet
szavazni. Fontos tudni, hogy nyolcnál kevesebb egyéni
listás jelöltre is lehet voksolni, de aki ennél több nevet
jelöl meg, annak a szavazata érvénytelen lesz.
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Dr. Süli-Zakar Tímea

Szükségesnek tartom a helyi egészségügyi szakorvosi ellátást, az
olyan beruházások támogatását, amelyek az algyőiek életszínvonalának javítását szolgálják és munkahelyteremtőek. Támogatom a fürdő további bővítését, a Téglás utcai nyitott csatorna
lefedését és a településen belüli kerékpárutak kialakítását, ami
a nagyközség valamennyi lakosát érinti. Szeretnék javítani az
egyedülállók, az idősek, a nyugdíjasok helyzetén, és az egyesületek működését kívánom segíteni. További célom a fiatalok letelepedésének ösztönzése, hogy Algyőn alapítsanak családot.
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!

Tisztelt Algyőiek! Dr. Süli-Zakar Tímea vagyok, tősgyökeres algyői családból származom.
Születésem óta Algyőn élek, az általános iskolát itt végeztem. A Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba jártam középiskolába, majd a
Szegedi Tudományegyetemre, ahol kémiából doktori fokozatot
szereztem. Tanulmányaimat és ismereteimet a szarvasi főiskolán
egészítettem ki, településfejlesztő mérnökként végeztem.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen tanítok, a hódmezővásárhelyi kar Tanulmányi Bizottságának, valamint a döntéshozó testületének, a Kari Tanácsnak a tagja vagyok. Szegeden
intézményvezető és középvezetői továbbképzésen veszek részt.
A világ számos országának egyetemein (Izland, Norvégia,
Japán, Új-Zéland) tartok előadásokat a globális környezeti
problémákról, a környezetvédelem fontosságáról, a fenntartható gazdálkodásról és fejlődésről. Publikációim és kutatásaim
eredményeként a nyár folyamán docensi kinevezést vettem át a
Szegedi Tudományegyetem rektorától.
Fontosnak tartom a tanulást, az oktatást. Örömmel tölt el a
bölcsőde bővítése, az új általános iskola működése.
Célom, hogy az itt élők tanulmányaik befejezésével Algyőn
kapjanak munkát és tudásukkal a településünket gazdagítsák.

Dr. Süli-Zakar Tímea
független képviselőjelölt
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Algyőn egy akadálymentes szavazókör van, a Faluházban (Búvár utca 5.). Szavazóhelyiség a Faluházon kívül
a Sárga Iskolában (Kastélykert utca 60.), a Fehér Iskolában (Kastélykert utca 59.) és a Zöld Iskolában (Kosárfonó utca 16.) található.

Dr. Füzesy István
Ötvenhat éves nős, háromgyermekes algyői lakos vagyok. Feleségem pedagógus.
Tizenhárom éve élek Algyőn. Iskolai
végzettségem szerint gépészmérnök, jogász vagyok, biztonsági szakterületeken
felsőfokú szakképzettségekkel rendelkezem. Jelenleg vállalkozásomon belül
tevékenykedek, korábban hivatásos tisztként biztonsági területen
dolgoztam. Az elmúlt évek során bekapcsolódtam Algyő közösségi
életébe, és ezt a munkát szeretném képviselőként tovább folytatni.
Fő célom Algyő több évszázados hagyományaira, eredményeire
alapozva, az újonnan betelepülők lehetőségeit felhasználva megtartani, erősíteni Algyő szerepét a térségben. A civil szervezetek,
valamint az önkormányzat és a különböző generációk között egy
új irányú együttműködés megvalósítása, amely segíti a felmerülő
problémák megoldását, és támogatja a közösségépítő folyamatokat. Az olajiparra épült algyői gazdaság mai lehetőségeknek
megfelelő fejlesztése, új irányok felkutatása, a helyi vállalkozások
lehetőség szerinti támogatása. A turisztika, ezen belül a határon
átnyúló tiszai turizmus és a kikötő fejlesztése. A településbiztonság fenntartása, erősítése. A megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni,
a biztonsági szervek és az önkormányzat közötti együttműködés,
koordináció folyamatos fenntartása, erősítése, a lakosság felé az információáramlás megvalósítása.

Folytatni szeretném azt az eddigi eredményes munkát, amit
civil szervezeti vezetőként, gazdasági referensként és bizottsági
tagként megvalósítottam.
Eddigi eredmények:
Az ALTE egyesület vezetőjeként a Tisza turisztikai fejlesztési koncepciójának elkészítése, részvétel a TOP-os turisztikai
pályázatában, melynek eredménye: 142 millió forint támogatás elnyerése. Nepomuki Szent János szobrának ismételt felállítása közadakozásból. Hagyományteremtő céllal az Algyői
„Tisza-parti Party” és a „Lépjünk olajra” futófesztivál megszervezése. A jogi bizottság tagjaként a vállalkozásokat támogató
önkormányzati rendelet kidolgozása. Részvétel az önkormányzat újszülötteket és fiatal házasokat támogató rendeletének
megalkotásában. Algyő gazdasági lehetőségeinek fejlesztése,
a szükséges hátterek megteremtése. A „33-as” medence támogatására 100 millió forint megszerzése. Algyő nemzetközi
kapcsolatainak fejlesztése, határon átnyúló pályázat benyújtása
kikötőfejlesztés és a tiszai turizmus fejlesztésének érdekében.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség együttműködésével Algyő
„szabadstrand” területének minősítése, további közel 50 milliós
fejlesztési támogatás.
Megválasztásom esetén hatékonyabban tudom Algyő érdekében a munkát folytatni!
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!
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Tassy Jeno``

Kedves Algyőiek! A település jövője
érdekében több lépést kell eszközölnünk. A turizmus területén égetően
fontos megvizsgálnunk a Borbála Fürdő fejlesztési irányait, amelyet hatástanulmányokkal, felmérésekkel szükséges kezdenünk. Nem engedhetjük
meg magunknak egyetlen gazdasági területen sem, hogy egy
több százmilliós beruházás átgondolatlan koncepció miatt ne
működjön gazdaságosan! Ilyen volt a Levendula Hotel, amely
esetben azonban a probléma orvosolható! Vajon lehetne-e a
hotelt ilyen formában, vagy akár funkciójában megváltoztatva
nyereségessé tenni? Az én válaszom: igen!
Az országos és megyei területfejlesztési koncepció, valamint az ezekkel összhangban elkészült Algyő településfejlesztési koncepciója hosszú évekre kijelölik nagyközségünk fejlődési irányát, nézzünk néhányat:
• A mezőgazdaság innovatív fejlesztése, vagy az aktív és
ökológiai szemléletű turizmus!
Persze ezekre megoldásokat nem ad a tanulmány, ezeket
nekünk, algyőieknek kell tartalommal megtölteni. Ezekhez
nyitott gondolkodásra, problémamegoldó képességre van
szükség. A jó hír az, hogy a megoldás a sorok között van,
csak el kell tudni olvasni! Éveken keresztül elhangoztak
jó ötletek a testület tagjai, és a lakosság szájából, mégsem
történt semmi. Pedig csak figyelnünk kellene egymásra.

Legyünk naprakészek a nemzetközi, az országos történésekben, kísérjük figyelemmel a körülöttünk lévő nagyvárosok
igényeit, és gondolkodjunk néha rendhagyó módon! Egy
kis település olyan, mint egy kisvállalkozás, rugalmasabban,
gyorsabban tud reagálni a lehetőségekre, mint a nagyok.
• Alternatív energia: Geotermikus energia? Napenergia?
– merült föl a kérdés korábban. A tengerparti országok
régóta kísérleteznek a víz erejével, sikeresen! Nekünk is
van vizünk, (Tisza) és annak ereje is! Sőt kész terveink!
• Nyári táboroztatás nagyvárosokban élő gyermekek számára is. (aktív, és ökológiai szemléletű turizmus) (volt iskolai épületek hasznosítása, mint szállás lehetőség)
• Magasabb (luxus) színvonalú szálláslehetőségek biztosítása szegedi egyetemeken tanuló külföldi hallgatóknak.
(óriási igény! Levendula Hotel?)
• Vállaljunk föl hátrányos helyzetű, kitűnő képességű általános iskolai gyerekek tanítását kollégiumi elhelyezéssel.
(Böjti Csaba gyerekei)
• További munkahely teremtési lehetőségek a mezőgazdaságban. (gyümölcsös telepítése, iskolai gyümölcs
program)
Az ilyen, és ehhez hasonló megvalósult elképzelések teszik
Algyőt egyre ismertté, ami pozitív hatással van idegenforgalmunkra is! Minden mindennel összefügg!
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!

Miklós Attila Zsolt
A képviselő-testület évtizedek óta
ugyanazokból az emberekből áll és
ugyanazoknak a személyeknek az érdekeit képviselik. Véleményem szerint
eljött az idő, hogy olyan képviselő-testülete és polgármestere legyen Algyőnek,
akik az itt élőket és a település érdekeit
tartják szem előtt, és nem hódolnak be egy szűk gazdasági érdekcsoportnak, nem kockáztatják az itt élők egészségét, jövőjét.
Algyő egy jó helyzetben lévő település. Ám az elmúlt évtizedekben nem használta ki ezeket az adottságokat, sőt, a pazarló gazdálkodás miatt lépéshátrányba került.
Településünk jövője elsősorban a fiatalokon múlik. Az ő támogatásuk nem kidobott pénz, hanem befektetés a jövőbe. Mindenképpen a fiatalok családalapítását, az elvándorlás megakadályozását, illetve a már elvándoroltak visszatelepülését szeretném
segíteni, támogatni. Ennek jegyében támogatni szeretném a fiatalok lakáshoz jutásának támogatását, hiszen évek óta óriási igény
van Algyőn bérlakásokra, ám ehhez képest az elmúlt 10 évben
egy sem épült. A bérlakásépítési program meggyőződésem szerint
sokat segíthet az elvándorlás megakadályozásában. Algyőn eddig
100 ezer forinttal támogatta az önkormányzat az újszülötteket.

Fontos, hogy ez a támogatás duplájára emelkedjen, azaz 200 ezer
forintot kapjon minden algyői újszülött. A környező településeken
évek óta ingyenesen biztosítják az óvoda előtt álló gyermekeknek
a bárányhimlő elleni védőoltást, ezt nekünk is meg kell tennünk!
A jelenlegi ciklusban a településüzemeltetési bizottság külsős
tagjaként az aszfaltozás, a járdarekonstrukció, a csapadékvíz-elvezetés, a közvilágosítás kibővítése tette ki a munkánk nagy részét.
Az ipari park kapcsán mesze nem a település érdekeit vette figyelembe a jelenlegi vezetés, amely másban sem törekedett a település számára maradandó, megnyugtató megoldások megtalálására.
Egy olyan megosztó kérdésben pedig, mint amilyen a vegyi üzem,
már-már erőszakosan, minden eszközt bevetve próbálták keresztülvinni az akaratukat – szerencsére, egy civil kezdeményezésnek
köszönhetően, ez nem sikerült.
Ezen történések tükrében a településnek összefogásra, megnyugvásra van szükségre. Olyan új vezetésre, amely kompromisszumra törekszik és képes is a kompromisszumra; olyan új
vezetésre, amelyre nyitott az észérvekre; amely számára fontos
a szakmaiság, a hozzáértés; amely nem a saját és a mögötte álló
gazdasági szereplők, hanem a lakosság érdekeit tartja szem előtt!
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!
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...a Tisza Virága

Balázs Zsolt

Születésem óta Algyőn élek családommal, helyben vezetem vállalkozásom immár húsz éve.
Amikor mintegy három éve megalakult a képviselő-testület, nagy reményekkel és bizakodva vágtam neki
a munkának. Magam sem gondoltam, hogy milyen mozgalmas és viszontagságos időszak elé
néz a település. Csak ebben a ciklusban csaknem hetven testületi és bizottsági ülésen, továbbá számtalan megbeszélésen,
egyeztetésen vettem részt.
A településüzemeltetési bizottság alelnökeként többek
között elősegítettem, hogy az utak aszfaltozására fordítható
összeg megnövekedjen, felgyorsult a járdaprogram, elkezdődött a csapadék-elvezető rendszer hosszabb távú megújítása.
Fokozott figyelmet fordítottam arra, hogy a lakóházak védelme érdekében egy előírás szerinti tűzcsaphálózat épüljön

Lele Lajos

Tisztelt algyői választópolgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek, mint független képviselőjelölt.
Lele Lajos vagyok, 51 éves, vállalkozó,
3 gyerek édesapja, „ősgyevi”, a faluban
többnyire „Betonos Lajos”-ként ismernek.
Véleményem szerint minden algyői választó tisztában van
vele, hogy miért kell 2017. szeptember. 10. napján újra testületet
és polgármestert választani. Falunk élete és a teendők adottak,
a megvalósítandó tervek és beruházások, szociális teendők mindenki számára világosak és átláthatóak. Itt élünk, dolgozunk, pihenünk és szórakozunk.
Az új testületnek az egyetértésre kell törekednie még akkor is,
ha egészséges viták merülnek fel. Képviselni szeretném az algyői
vállalkozókat is, mivel ezer szállal kötődöm Algyőhöz. Mindenkit
érint, direkt vagy indirekt módon a gazdasági társaságok helyzete, tulajdonosokat és munkavállalókat egyaránt. Járjunk nyitott
szemmel, kérdezzünk embereket, hogyan képzelik Algyő jövőjét,
milyen dolgok várnak még megvalósításra. Keressünk együtt megoldást a felmerülő problémákra! Képviselőket, új testületet választunk, akiknek az a dolguk, hogy a választóik érdekeit képviseljék.

ki. Részt vettem a következő hónapokban induló számtalan
fejlesztés előkészítésében.
Eközben nyilvánvalóvá vált, hogy a képviselők megosztottsága nagymértékben nehezítette a munkát, lassította Algyő fejlődését és rossz hatással volt a közhangulatra. Algyő
megérdemel egy egységes, dönteni tudó és dönteni akaró testületet!
A jövőbeni munkám során továbbra is kiemelt figyelmet
fordítanék a település üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokra, pályázati lehetőségekre és azok alapján elinduló beruházásokra. Ezen kívül a vállalkozási témakörökben
is tudnék a tapasztalatommal segíteni, illetve a lakosság érdekeit, igényeit a különböző ügyekben képviselni.
Megtapasztaltam, hogy képviselőnek lenni egy kőkemény,
embert próbáló, de egyben nagyon szép és nemes szolgálat,
aminek folytatásához kérem megtisztelő bizalmukat.
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!

Azt, hogy tegyük szebbé Algyőt, tegyük élhetőbbé környezetünket, már sokan elmondták. Nagyon sok fejlesztés megvalósult és meg is valósulhat a jövőben is, de ehhez egy valóban jól működő testületre van szükségünk.
Célom, hogy fejlesszük tovább Algyőt – az algyőiekért!
Példának említeném az algyői Tisza-part turisztikai
fejlesztését, mely jövedelmező bevételi forrás lehet az algyői
önkormányzat és a közösség számára.
A helyiek közül is sokan keresnek felüdülést a saját partszakaszunkon. Miért ne lehetne ezt mások számára is elérhetővé tenni? Sok Tisza-parti település használja ki, és él a Tisza
nyújtotta turisztikai lehetőségekkel, így például Tiszakécske,
Csongrád vagy Mindszent.
Minden építő jellegű ötletet meg kell ragadni, mert egyszer
csak azt vesszük észre, hogy nincs MOL, nincs nagy adóbevétel, de a település életét továbbra is fenn kellene tartani. Olyan
beruházásokat és ötleteket kell megvalósítani, amelyek biztosítják a jövőt Algyő számára, és a jövőnket most kell elkezdeni
tervezni, mert most van lehetőség a fejlesztésre!
Üdvözlettel: Lele Lajos
független képviselőjelölt

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják, a négy jelölt közül egyre lehet voksolni. Az a jelölt
fogja vezetni a települést, aki a legtöbb szavazatot kapja. Önkormányzati képviselő abból lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot szerzi meg. Amennyiben szavazategyenlőség alakul ki, sorsolással fogják megállapítani, hogy melyikük szerez
végül mandátumot. Amennyiben megválasztják polgármesternek az egyéni listás jelöltet, akkor törölni kell az egyéni
listáról, helyette a következő legtöbb szavazatot elérő jelölt fog lépni.
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Dr. Szucs
`` Szilveszter

Tisztelt algyőiek! Dr. Szűcs Szilveszter vagyok, 35 éves, apai és anyai ágról
algyői származású, itt élek születésem
óta. Anyai nagyapám Németh Mihály, apai nagyanyám Bakos Anna.
Sajnos nagyszüleim és édesanyám is
már elhunytak. Végzettségemet tekintve jogász vagyok. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
Munkaügyi Kapcsolatok Főiskolai Szakát végeztem el, majd a
jogász szakon szereztem jogi diplomát.
Jelenleg Szeged egyik legnevesebb ügyvédi irodájában
Dr. Bába István ügyvéd mellett dolgozom.
Ingyenes jogi tanácsadással segítem az algyői lakosságot
jogi problémáinak megoldásában.
Fontos, hogy az algyői képviselő-testületnek legyen jogász
végzettségű tagja, mivel hagyományosan jogi végzettségű
képviselő tölti be a jogi bizottság elnöki tisztségét.
Nős vagyok, egy kisfiú édesapja, feleségem második gyermekünket várja. Szabadidőm a családomé, ami esetleg marad,
abban csillagászattal és politikával kapcsolatos tanulmányokat, cikkeket olvasok.
Kiemelt érdeklődést tanúsítok a helyi és országos közügyek
iránt. A KDNP Algyői Szervezetének vagyok az elnöke, valamint
a párt Csongrád Megyei Szervezetének alelnöke. Ennek ellenére
függetlenként kívánok indulni az időközi választáson. Úgy látom,

Oláh Dániel

Oláh Dániel tősgyökeres algyői lakos
vagyok. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola elvégzése után a Szegedi
Deák Ferenc Gimnáziumban érettségiztem le. Felsőfokú tanulmányaim központjában az emberek állnak
köszönhetően a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának.
Elhivatottságomat és önzetlenségemet nagyapáimtól örököltem, Oláh Ernőtől és Bakos Antaltól, akit sokan Furák
Antalként ismerhettek. Rengeteget tanulok az idősektől, akik
az évtizedek tapasztalatával a hátuk mögött megérdemlik a
tiszteletet és azt, hogy nyugdíjas éveiket biztonságban és békességben tölthessék, akár egy idősek otthonában. Nem lehet
az idősekből üzletet csinálni, ezért a lehető legésszerűbben
kell kezelni egy ilyen otthont. Az egészség a legnagyobb
kincs! Természetesnek vesszük, ezért elfelejtünk vigyázni rá.
Az ingyenes szűrőprogramokat sűrűbb időközönként kell
folytatni. Támogatom a minőségi és tartalmas bio- és egészséghetek szervezést a tudatos életvitel érdekében.
Egy jól működő Ifjúsági Alap szükséges ahhoz, hogy a fiatalokat
támogatni és motiválni tudjuk. A közös rendezvények nélkülözhetetlen feltételei annak, hogy megismerjék egymást és közösségként

hogy a pártpolitika oly mértékben megmérgezte az algyői közéletet, hogy jelenleg nincs helye pártpolitizálásnak a képviselő-testületben.
Algyői Hírnök című ingyenes közéleti lapomat 2013. áprilisától szerkesztettem. Az évek során számos ötlettel álltam elő
Algyő fejlesztésével kapcsolatban, melyek közül több javaslat
továbbra is megvalósításra vár.
Fontos szerepet vállaltam a vegyi üzem elleni lakossági fellépésben. Jogi tanácsaimmal segítettem, támogattam a népszavazás
szervezőjét. Jelen voltam az összegyűjtött aláírások ellenőrzésekor,
valamint a népszavazás napján képviseltem a népszavazás szervezőit a Helyi Választási Bizottságban.
Valódi összefogással elértük célunkat, a veszélyes vegyi üzem
nem épült meg! A képviselő-testület feloszlatása és a veszélyes
vegyi üzem kapcsán tett nyilatkozataim során kizárólag Algyő
érdekét tartottam szem előtt.
Településünkön jelenleg politikai válság van, melyre megoldást kell találnunk! A közélet megújulásához és Algyő kiemelkedően jó pénzügyi helyzetének megfelelő fejlődéséhez teljesen új
szemléletű településvezetésre van szükség.
Megválasztásom esetén minden algyői lakos képviselője leszek
pártállástól függetlenül. Tudásommal, ötleteimmel új tagként
segíteni fogom a képviselő-testület munkáját.
Tisztelettel, az Önök jelöltje:
Dr. Szűcs Szilveszter

tudjanak működni a helybeli fiatalok. Elengedhetetlen a tehetséges,
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók ösztönzése. Hiszem, hogy
a gyerekek nem statisztikai adatok és nem is osztályzatok, hanem
érző, szeretetre vágyó kisemberek. A hátrányos helyzetben élő fiataloknak is biztosítani kell az egyenlő esélyeket, az aktív közösségi
életbe történő bevonást. Fontosnak tartom a kialakítását egy olyan
szórakozóhelynek, amely megfelel a fiatalok igényeinek, ugyanakkor
biztosítja a lakosok nyugalmát.
A munkahelyteremtés az egyik legnehezebb, de legfontosabb
feladata kell, hogy legyen egy képviselőnek. A kisvállalkozások
ösztönzése és a szorosabbra kötött partnerség biztosíthatja Algyő
fejlődését. A jövőben még több helyi vállalkozást kell előnyben részesíteni és újakat létrehozni, avégett, hogy minél több algyői dolgozhasson helyben.
Be kell látnunk, hogy Algyőnek nem jól csengő szlogenekre és
látszattevékenységekre van szüksége, hanem egy erős, együttműködő, fejlődést teremtő képviselő-testületre. Ahhoz, hogy ezek a szavak tettekké váljanak, össze kell fognunk! Állítsuk vissza együtt a
települést a fejlődés útjára! Tiszteljen meg azzal, hogy szeptember
10-én rám, független képviselőjelöltre szavaz.
„Akik elég őrültek ahhoz, hogy elhiggyék, meg tudják változtatni a világot, azok tényleg meg is teszik” - Steve Jobs
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!
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...a Tisza Virága

Nagy Miklósné Dr.

Tisztelt Algyőiek! Kollégámmal, Piri
József volt polgármesterrel együtt végeztem el a jogi egyetemet, egyszerre lettünk
ügyvédek, majd továbbra is jó baráti viszonyban maradtunk. A pozitív tapasztalatok azt mutatták, hogy ez a falu egy
nagyon élhető, fejlődő és barátságos hely,
ezért költöztünk ki Szegedről hat évvel ezelőtt a férjemmel, és a
családunk is itt építkezett. Benyomásom szerint az emberek befogadóak – így kerültem a Szőke Tisza Nyugdíjas-klub, a Nőegylet
és a GYEVI ART Kulturális Egyesület tagjai közé.
Véleményem, hogy Algyőn pártpolitikától mentes együttműködésre lesz szükség a nagyközség érdekében. Mi algyőiek – a
fiataloktól az időskorúakig – egy nyugodt, biztonságos, élhető
települést szeretnénk, olyat, amely törődik az emberekkel, megbecsüli őket és hallgat rájuk.
Képviselőként szeretném a jelenlegi polgármester, Molnár
Áron munkáját segíteni abban, hogy összefogással, együttműködve, nyugodt légkörben tudjon tovább fejlődni a község. A mai
politikai helyzetben egy időskorú addig számít embernek, amíg
négyévente elmegy szavazni. Mi idősek, változást szeretnénk,
olyan helyzetet teremteni, hogy nyugalommal tudjunk a jövőbe
tekinteni.
Munkámmal szeretném elérni, hogy Algyő területén
megépüljön az idősek otthona. Az idősek jelentős része

k épes önállóan élni az életét, mégis sokszor magányosnak és
elhagyatottnak érzi magát. Tovább kell fejleszteni az idősek
közösségbe való bekapcsolását. Lehetőséget biztosítani azoknak is, akik már nem tudják ellátni magukat, nem akarnak a
családjuk terhére lenni, vagy teljesen egyedül maradtak, hogy
megnyugvással választhassák a helyben felépülő idősek otthonát. Emellett fontos lenne a házi szociális ellátások továbbfejlesztése.
Legyen pezsgőbb, színvonalasabb, jobb kommunikációval több ember érdeklődését felkeltő, népesebb közönséget
vonzó kulturális élet. Harcoljunk és bízzunk abban, hogy az
iskola – a gyerekek érdekében – az eddigi, a pedagógusokkal
harmóniában, jó szakmai vezetéssel működő, színvonalas intézmény maradhasson.
Algyő legyen az algyőieké! A nagyközség életét meghatározó kérdésekben a ténylegesen itt lakók döntsenek, akiknek nem a politikai hovatartozás, hanem az élhető lakóhely a
fontos. Olyanok legyenek, akik érzik a község problémáit és
együtt dolgoznak az egész közösségért. Ne a saját gazdagodásáért, hanem Algyő egészéért dolgozzon a képviselő!
Olyan közösséget kell teremtenünk, amely az együttműködésen, egymás megbecsülésén alapszik, és az adott szó súlyának értékét vissza kell hozni. Itt az ideje, hogy kézbe vegyük
a sorsunkat! Ehhez kérem minden algyői polgár támogatását.
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!

Ozsváth Lászlóné
„A jól végzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.” Szüleimmel
még a 70-es évek elején költöztünk
Algyőre, az akkori Nagyalföldi Kőolaj
és Földgáztermelő üzemnél dolgozott
édesapám, Kecskés István. Az Algyői
Szivárvány Óvoda első munkahelyem,
1982-2008-ig beosztott óvónőként, majd 2009-től vezetőként
látom el feladataimat. 1984 óta férjemmel, Ozsváth Lászlóval
Bartók Béla utcai panellakásban, majd 2001-től Tiszavirág
utca első lakóiként kezdtük közös életünket. Három gyermekünk Renáta, Bettina, László fiatal felnőttek, büszke vagyok
rájuk, mindhárman megtalálták életükben a számukra legfontosabbat.
Munkahelyemre szívesen, büszkén járok, hiszen szakmailag
magas színvonalon képzett, összetartó kolléganőkkel dolgozhatok nap, mint nap. Óvodánkat jellemzi a folyamatos fejlődés, melynek alapfeltételeit Algyő önkormányzata, képviselő-testülete biztosította.
A rám bízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, pontosan,
felelősséggel látom el. Céljaim kitűzésénél figyelembe veszem
az eddig szerzett tapasztalatokat, az elért eredményeket, valamint a fejlesztési prioritásokat. Az oktatás-nevelés fontossága

e lvitathatatlan, a jövő társadalmának alapjait rakjuk le. A legkisebb gyerekben is az embert, az emberi méltóságot tiszteljük, amit
a felnőttek egymással szemben időnként szem elől tévesztenek.
2008-ban a Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagság érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkámért, a szakma és az óvodaügy
iránti elkötelezettségem elismeréséül kitüntetésben részesített.
2012-ben Algyő Községért Érdemrendet kaptam, a közösségért
vállalt feladatokért mely természetesen nem egyéni érdemem,
hanem a közös munkálkodásé.
Feladatomnak tekintem, hogy lehetőségeimhez mérten segítsem az algyői kisgyermekes családok helyzetét. A gyerekeknek szüksége van a biztonságra ezt elsősorban a szülőknek kell
megteremteni, melynek alapja a létbiztonság, minél több munkalehetőség biztosításával. Kétkeresős családmodell alig található, az életszínvonal folyamatos romlása, a tartalékok felélése
miatt állandó a feszültség a családokban. A nevelés is megváltozott, nagyfokú érték- és normaválság van kialakulóban, aminek
a megoldását keresnünk kell. Hiszem, hogy az egymás iránti
türelem és tolerancia, együttműködve megoldáshoz vezet.
Tudásommal, az Önök támogatásával segíteni fogom, hogy
Algyő az algyői emberek számára élhető település legyen.
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Torma Tibor

Kedves Algyőiek, Kedves Választópolgárok! Szeptember 10-én az Önök kezében van a döntés, hogy új esélyt adjanak
Algyőnek! Határozott, agilis, dinamikus,
nyitott képviselőket válasszanak meg,
akik a helyi közösség aktív tagjai, akik
Algyőért, az algyőiekért, a jövőért dolgoznak, együttműködve a településen élőkkel! Magam is így gondolkozom, így cselekszem!
Torma Tibor vagyok, 30 éves algyői lakos. Itt születtem,
itt élek.
A célunk közös kedves algyőiek! Egy fejlődő, biztonságot
nyújtó, családias, nyugodt településen élni! Szükség van az
Önök támogatására, szükség van a megfelelő szakemberek
munkájára! Továbbra is célom, hogy olyan emberekkel dolgozzak együtt, akik konstruktívan állnak Algyő fejlesztésével, a
település biztonságos fenntartásával kapcsolatos munkához!
Én is ezekért az értékekért dolgozom, mint fiatal, mint művelődésszervező, mint civil szervezeti vezető, mint szakember, mint
közösségi ember, mint férj, mint barát, mint algyői!
Édesanyám, Torma Tiborné mindig arra tanított, hogy becsülettel, tisztességgel végezzem el azokat a feladatokat, amiket
vállaltam. Mindez juttatott el idáig, hogy most önkormányzati
képviselőjelöltként kérjem az algyőiek támogatását!

Bízom benne, hogy szeptember 10-én szavazatukkal támogatni fognak és ezzel kifejezik, hogy Önök is az általam képviselt
értékeket tartják fontosnak, a közjó érdekében, a józan ész által!
Tanulmányaim:
2005-2007 SZTE Számviteli szakügyintéző, 2011-2014
SZTE Andragógia – felnőttképzés, művelődésszervezés (diploma
megszerzése)
Képzéseim /Közösség- és településfejlesztési, ifjúsági vezetői
képzések/:
2012 óta Ifjúsági vezetői képzés, AGRYA- Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetségének Virtuális Falu Program Területei:
kistelepülések fejlesztése gazdasági, társadalmi, önkormányzati, kulturális, sport, ifjúsági és környezetvédelemi téren, 2014 –
Nemzetközi Ifjúsági Vezetői Képzés Németországban
Kulturális területen végzett munkám:
2015 óta az Algyői Faluház és Könyvtár művelődésszervezője
Ifjúsági területen végzett szakmai tevékenységeim:
2004 óta az algyői Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület
elnöke, 2015 – Az Algyői Ifjúsági Koncepció kezdeményezése,
majd kialakítása a helyi ifjúsággal kapcsolatban álló szakemberekkel közösen, 2014 – Nemzeti Művelődési Intézet Év önkéntese
kitüntetettje
Üdvözlettel:
Torma Tibor

Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó
Tisztelt Algyőiek! Büszke vagyok arra,
hogy dédnagymamám, nagymamám,
édesanyám szülőfalujába, Algyőre
visszatérve dolgozhatom immár 13
éve háziorvosként − Önökért. Aktív
részese lehettem a Borbála Gyógyfürdő megtervezésének, vize gyógyvízzé minősítésének, a gyógyászati kezelések bevezetésének, az
Egészséghét kialakításának, a daganatos betegségek kiszűrésére is alkalmas ultrahangos vizsgálati lehetőség ingyenes megszervezésének. Képviselőként elértem, hogy más településekkel
ellentétben Algyőn megmaradjon a gyógyszer-, segédeszköz-,
utazási és gyógyászati kezelések önkormányzati támogatása és
a helyi ápolási díj. Az aktív gyógyítás, gondozás mellett egyre
nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés, egészséges életre nevelés.
Ezt segíti elő egy új falusi orvosokat is összefogó EU-s és magyarországi pályázat, melynek keretében már az óvodás kortól
kezdődően az iskolásokon át az aktív középkorúak egészség
tervének egyénre szabott kidolgozásával tudnánk a jelenlegi
rossz egészségügyi helyzeten segíteni. Számtalan szakembert
vonhatunk be a programba, például dietetikust, gyógytornászt,
speciális készségfejlesztőket, ezzel új munkalehetőséget is teremtve. Eszközöket vásárolhatunk, amelyek tartósan Algyő
szűrését biztosítanák. Ezt szeretném Algyő javára fordítani.

Megkezdtem a munkát egy folyamatos bentlakást biztosító
Gondozó Otthon megvalósítása érdekében. Hitvallásom szerint ez elsősorban az algyői embereket kell, hogy kiszolgálja,
és az esélyegyenlőség elve szerint a szociálisan rászorulóknak
is helyet kell kapniuk benne. Bár emiatt az otthon miatt az
elmúlt két és fél évben méltatlan támadásoknak voltam kitéve,
ám ahogyan 2014-ben, úgy most is kész vagyok küzdeni érte.
Szakmailag megalapozott véleményem nem változott, nem
tud minden család gondoskodni az idős családtagjairól a társadalmi és gazdasági viszonyok a legtöbb esetben ezt nem teszik
lehetővé. Sőt, akadnak olyan betegségek (például demencia,
Alzheimer-kór), amikor éppen az a felelős döntés, ha szakértő
kezekre bízzuk idős családtagunkat, még ha nehéz is ilyen elhatározásra jutnunk!
Ez a felelős gondolkodás! Márpedig döntéseink meghozatalakor, terveink megalkotásakor soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül a realitásokat, a valóságot, a körülményeket és
adottságokat!
Kérem, támogassa Dr. Roczkó Andrásnak és csapatának, a
mi csapatunknak a programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!
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Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó
független képviselőjelölt

...a Tisza Virága

Kiss Róbert

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
Kiss Róbert vagyok, 42 éves. Algyőn
dolgoztam, a Lambris Kft.-nél 20 évig,
most egyéni vállalkozó vagyok. Algyőn
élek a családommal a Tisza-virág utcában. Feleségem, Kissné Bozsity Szuzana
közgazdász. Három csodálatos kisfiunk
van: Levente 11 esztendős, Ákos 8 éves, mindketten az Algyői
Fehér Ignác Általános Iskola tanulói. Zsolti, aki öt esztendős, az
algyői Szivárvány Óvoda vidám kis lakója. Édesanyám Szenti
Mária és édesapám, Kiss István a Komp utcában laknak, ahol
én is éltem 28 évig. Leg-idősebb bátyám, Kiss István 2010-ben
elhunyt. Középső testvérem Kiss Zoltán. Az algyői általános
iskola elvégzése után kitanultam az asztalos szakmát, majd jelentkeztem a Móra Fe-renc Szakközépiskolába. Az érettségi
megszerzését követően felvételt nyertem az SZTE-JGYPK művelődésszervező szakára, amelyet sikeresen be is fejeztem.
Közéleti tevékenységem 1995-ben kezdődött a katonai szolgálatom letöltése után, amikor ba-rátaimmal megalakítottuk az
Algyői Fiatalok Egyesületét. Az AFE azzal a céllal jött létre,
hogy kulturális választási lehetőséget nyújtsunk a helyi ifjúság
számára. A strand rehabilitáció-ja mellett kulturális és szórakoztató esteket szerveztünk. 1995 őszén szívvel-lélekkel kezdtünk el
kampányolni a Szegedtől való leválás mellett. Először Molnárné

Vida Zsuzsával beszélget-tünk, később Piri Józseffel is tárgyaltunk, végül bő egy év kemény munka után és rengeteg ember
összefogása révén a népszavazással visszanyerte önállóságát a
falu. Ez a történelmi lé-pés elindította Algyőt a fejlődés útján,
amely azóta is tart.
1998-ban ott voltam az algyői Móra Ferenc Népszínház megalakulásánál – a statisztától a fő-szerepig minden szerepet végigjátszottam több tucat fellépésen, több mint öt országban. 1999ben megalapítottuk a DINAMIX Ifjúsági Kerekasztalt, amellyel
több színvonalas rendezvényt és pályázatot bonyolítottunk le:
nemzetiségi estek, játszóházak, tömegsport rendezvények, piactéri fajátékok jelzik munkánk eredményességét.
Iskoláim és közéleti tevékenységem nyomán az önkormányzati munkában az ifjúság, család, kultúra, tömeg- és szabadidősport,
illetve a turisztika területén tudom hasznosan elképzelni a tevékenységem. Célszerűnek látom ezen területek hosszú távú fejlesztése érdekében újabb beruházások megvalósítását is. A sport
és egészséges életmód ösztönzésére az új úszómedence megvalósítását, illetve a gyermekeket és felnőtteket kiszolgáló új, sportolásra alkalmas helyszí-nek kialakítását támogatom. Segíteni kívánom az adottságainkat kihasználó turisztikai fejlesz-téseket, így a
tiszai turizmus felélénkítését és tanösvény kialakítását.
Kérem, támogassanak szavazataikkal!
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIKÉ!

Dr. Gubacsi Enikò`
Tisztelt Algyőiek! Köszönöm, hogy
több éven keresztül megtiszteltek bizalmukkal az önkormányzati választásokon! Képviselőként 19 éve veszek
részt a helyi közügyekben. Jogász végzettségem alapján 12 évig jogi bizottsági elnökként, közel 3 évig alpolgármesterként végeztem a feladataimat.
Családom több generáció óta Algyőn él. Két gyermekem itt
tanul, családunk a helyi intézmények, vállalkozások szolgáltatásait veszi igénybe, helyi civil szervezetek tagjai vagyunk. Itt éljük
mindennapjainkat, itt töltjük szabadidőnk nagy részét is, így széles körben rálátásom van az algyőiek problémáira, igényeire.
A település fejlesztési céljait támogattam, például a járdák
felújítását, utak aszfaltozását, a csapadékvíz-elvezető rendszer
karbantartását. A beruházásokra vonatkozó döntésekben is részt
vettem, így az óvoda tornaszobájának és új csoportszobájának kialakítása, új építési telkek kialakítása, a Tisza és hozzá kapcsolódó
turisztikai fejlesztések pályázati megvalósítása. Az önkormányzati épületek felújítását, energetikai korszerűsítését a jövőben is
támogatom, illetve fontosnak tartom Algyőn egy idősek otthona
megvalósításának lehetőségét biztosítani. A fürdő fejlesztése is az
algyőiek igényeit szolgálná az új medence építésével, gyógyászati részleg bővítésével. A szociális helyi támogatások megtartása,

emelése mellett szavaztam. Fontosnak tartottam a lakásvásárlási,
felújítási kamatmentes kölcsönök, illetve az újszülötteknek járó
ajándék létrehozását is. A jövőben is támogatom Molnár Áron
polgármesteri programjában meghatározott célszerű fejlesztéseket, irányvonalakat.
Alpolgármesterként több egyeztetésen vettem részt, ahol a helyiek érdekét képviseltem. Részese voltam a Szeged-Algyő autóbusz menetrend egyeztetési eljárásnak, ahol sikerült elérni a körjárat helyett a kétirányú járat visszaállítását. A kerékpárút algyői
szakaszának adminisztrációs előkészítési munkáit is segítettem.
A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos fejlesztéseket továbbra is
támogatom ahol szükséges, például a veszélyes kereszteződéseknél új forgalmi rend kialakításával. A környezetbarát megoldások
fejlesztését segíteni kívánom, így a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is. A fiatalok helyben maradását elősegítő pályázatok
elkészítésében részt vettem azért, hogy megfelelő lehetőségeket
tudjon nyújtani az önkormányzat számukra. Kezdeményeztem
továbbá az adventi programsorozat megszervezését is.
Hiszem azt, hogy mi algyőiek, akik szeretjük Algyőt, tisztességes munkával és elhivatottsággal a településünk fejlődését szolgálhatjuk.
Kérem, támogassanak szavazataikkal, hogy tovább segíthessem Algyő fejlődését!
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Beke Tamás

A baksi falunapon térségbeli polgármesterekkel: Bánfi Sándor (Tömörkény), Búza Zsolt
(Baks), Beke Tamás, Máté Gábor (Pusztaszer) és Barna Károly (Szatymaz) első embereivel.

Tisztelt Algyői választók! Először is köszönöm Önöknek, hogy
ajánlásukkal lehetővé tették indulásomat a 2017. évi előrehozott
helyhatósági választáson!
Beke Tamás vagyok, végzettségem szerint okleveles építőmérnök.
Feleségem, Andrea agrármérnök, Nóra lányom orvostanhallgató, Donát fiam pedig gimnazista és természetesen algyői lakosok
vagyunk. Édesapám, Beke Sándor volt taxis, édesanyám, Bekéné Nagy Erzsébet a szegedi Felszabadulás MGTSZ könyvelésén
dolgozott 42 évig. Egy 12 tagú mérnöki irodát vezetek, emellett
az algyői kikötő többségi tulajdonosa és egyben az azt üzemeltető
Algyői Vízisport Egyesület elnöke vagyok.
Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy önállóságunk vis�szaszerzése óta a legfontosabb választás előtt állunk. A közélet
megosztottsága mindenki előtt ismert. A kialakult helyzet oka
egyrészt az egyik fél kompromisszumra való képességének teljes
hiánya, másrészt a másik fél szervezetlensége. Mára eljutottunk

odáig, hogy az önkormányzattól félni kell! Algyőn intézményvezetőket lehet elüldözni, civil szervezeteket, becsületes polgárokat
lehet fenyegetni, zsarolni, sőt feljelenteni. Társaságok, évtizedes
barátságok közé éket verni − és hosszan sorolhatnám tovább, de
itt van elég!
A kapott bizalommal lehet élni és visszaélni, a választók
viszont megtehetik azt is, hogy visszavonják a bizalmukat
és másnak adják! Erről szól a mostani választás!
Az egyesületünkben nincs megosztottság, szerintünk
mind a két oldal támogatói között vannak vállalható és
vállalhatatlan személyek. Én magam is így gondolkodom.
A kérdésünk csupán az, hogy mi hol vagyunk képviselve?
Egyfelől azért, hogy erre a kérdésre legyen válasz, másfelől az egyesületünk tagjainak, mérnök kollégáimnak és
azoknak a települési polgármester barátaimnak a biztatására indulok a választáson, akik tudják, hogy vezetőként,
kollégaként, mérnökként mire vagyok képes.
A településünk további zavartalan működésének, fejlődésének záloga az új polgármester és az új képviselő-testület együtt gondolkodása Algyő tovább építésének érdekében.
Ehhez a segítő munkához kérem az Önök támogatását.
Köszönettel: Beke Tamás
19. számú képviselőjelölt

Torma Tiborné
Tisztelt Algyői Választópolgárok!
Torma Tiborné R. Nagy Mária vagyok. Igazi algyőinek vallom magam,
itt születtem, itt jártam iskolába és
immár 37 éve itt dolgozom pedagógusként. Képviselőként 10 éve „teszem a dolgom”, az Önök bizalmát
élvezve. Nagy megtiszteltetés ez, s külön köszönetet szeretnék
azért mondani, hogy szavazatukkal támogattak abban, hogy
Algyőért, hogy Önökért hozhattam döntéseket.
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden
érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.” / Müller Péter/
Én egy ilyen közösségben szeretnék tovább dolgozni algyőiként az algyőiekért.
Amit nagyon fontosnak tartok képviselőként:
Becsület, igazságosság, törvényesség. Az algyői emberek véleményének figyelembe vétele, tisztelete. Olyan
döntéseket hozni, amelyek a település töretlen fejlődését
és a lakosság érdekeit szolgálják. A fiatalokat még jobban
bevonni a közéletbe. Fontosnak tartom, hogy a már kidolgozott Ifjúsági Koncepciót véghez tudjuk vinni. A lehetőségekhez mérten álláskínálat, lakhatás, mely itt tartja a

fiatalságot és nem mennek el külföldre. Ez azonban egy
hosszú távú folyamat, de a lehetőségeket mindenképpen
ki kell használni. Minden erőmmel ezen leszek. Természetesen a szociálisan rászorult emberek megsegítése is
kiemelt feladat. Mindenképpen olyan forrásokat kell keresni, melyek még jobban segítenek azokon a lakosokon,
akiknek erre nagy-nagy szüksége van, pályázatok segítségével is, legyen az fiatal, vagy idős ember. Támogatni továbbra is a civil szervezeteket, akik sokat tettek és tesznek
Algyőért, öregbítik Algyő hírnevét. Képviselni a nyugdíjasok érdekeit, megvalósítani a Szociális Otthont reális
lehetőségekkel.
Feladatunk van bőven, hiszen Algyő fejlődése nem állhat meg. Mindenképpen ki kell használnunk azokat a lehetőségeket, melyek a fejlődést szolgálják. Gondolok itt a
pályázatokra, nagy beruházásokra. Úgy érzem, Algyő vonzó lakóhely, amit bizonyít, hogy egyre többen vesznek itt
telket vagy házat, s egyre több olyan ember kapcsolódik be
a közéletbe, akik eddig ezt nem tették, mert látják és érzik,
hogy itt az emberek „rejtélyes módon szeretik egymást”.
Azt gondolom az elmúlt 10 évben végzett munkám, az
algyőiek bizalma önmagáért beszél. Kérem, hogy szeptember 10-én is támogassanak szavazataikkal.
ALGYŐ LEGYEN AZ ALGYŐIEKÉ!
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...a Tisza Virága

`` László
Szuts

Tisztelt Algyőiek! Szűts László vagyok, 46 éves, két gyermekes családapa. Nem vagyok tősgyökeres algyői,
a „gyevieknek” egy vagyok „gyüttmönt”-ek közül. Az egyetemi éveim
alatt egy jó barátom miatt nagyon
sokat jártam Algyőre, és nagyon megtetszett ez a nyugodt, csendes, jól megközelíthető, élhető település. Mintegy 20 éve döntöttem úgy, hogy Algyőn szeretnék
élni és itt szeretném a gyermekeim felnevelni. Az egyetemi
tanulmányaim alatt agrármérnöki, környezetvédelmi, valamint közgazdasági diplomát szereztem. 15 évig terület- és
településfejlesztéssel foglalkoztam, jelenlegi munkámmal az
agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztésén dolgozom.
Részletes programtervet nem kívánok itt ismertetni, mert
úgy gondolom, hogy az igazán jó programok csak hosszú
egyeztetetéseket követően alakulhatnak ki több különböző elképzelésből. Az elképzeléseim közül azonban egyet szeretnék
kiemelni: különösen fontosnak tartom a helyi termelők által
a mezőgazdaságban előállított termékek helyben történő felhasználásának elősegítését, illetve ezek feldolgozását elősegítő,
környezetkímélő fejlesztések megvalósítását. Manapság egyre
nagyobb igény mutatkozik a lakosságban arra, hogy megbízható forrásból szerezze be azt az élelmiszert, ami a családi asz-

talra kerül. „Faluhelyen” ez a probléma még nem olyan súlyos,
mint a városokban, de manapság már Algyőn is egyre nagyobb számban élnek olyanok, akik nem a saját kiskertjükben
termelik meg az élelmiszert. Hiszem, hogy a közeli jövőben
még inkább felértékelődik a megbízható forrásból származó,
egészséges élelmiszer és szeretném, ha Algyő ezen a területen
is jó példával szolgálna a térség települései számára.
Meggyőződésem, hogy független algyői képviselőként
nem lehet más a feladatom, mint kiállni mindazon fejlesztések mellett, amelyek az algyőiek elégedettségének növelését
szolgálják és hozzájárulnak az algyői lakosok boldogulásához,
biztonságos és egészséges életéhez. Hiszem azt, hogy az elmúlt két évtizedben a munkám során megszerzett tudásom
és tapasztalatom megfelelő alapot biztosít számomra ahhoz,
hogy ezt a szolgálatot lelkiismeretesen végezzem.
Célom, hogy gyermekeim már egy fenntartható gazdálkodást folytató, sok tekintetben saját erőforrásaira támaszkodó,
egészséges és tiszta településen alapítsanak családot.
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!
								
Szűts László
független képviselőjelölt

Dr. Gregus Beatrix Szibilla
Azért indulok képviselőjelöltként,
mert szeretek itt élni, és fontosak
számomra az itt élő emberek. Azért
függetlenként, mert egy képviselőnek nem az a dolga, hogy a pártja által
kiadott központi utasításokat végrehajtsa, hanem az, hogy az őt megválasztó emberek valós problémáira keressen válaszokat.
Az időközi képviselőválasztás lehetőség arra, hogy megmutassam, lehet úgy politizálni, hogy közben tisztességes, figyelmes
és szolidáris vagy. El lehet látni ezt a tisztséget úgy is, hogy a
helyi lakosokat nem zavaró tényezőként, hanem partnerként
tekintem, akikkel közösen alakítható ki otthonunk sorsa.
Negyvenkét éves szakvizsgázott jogászként tizenhat éve közvetlenséggel, megbízhatósággal végzem a munkámat, ezzel
szeretnék hiteles maradni.
2000-ben Piri József meggyőzött, és Algyő mellett döntöttem, amikor apai, nagyapai örökségből építési telket vásároltam. Ma már itt élek családommal: két kislányommal, férjemmel és rokonságommal.
A közéleti szereplést azért vállalom, hogy gyermekeink jövőjét szebbé tegyük, valamint biztosítsuk szüleinknek, nagyszüleinknek a békés időskort, és a nehéz életkörülmények között
lévők életminőségét javítsuk.

Ha elnyerem a bizalmat, bizonyítani szeretném, hogy jól tudom szolgálni a helyi lakosok valódi igényeit, érdekeit. Igyekszem minél szorosabb együttműködést kialakítani a község
lakóival, hiszem, a szándék kifejezése elengedhetetlen fontosságú annak érdekében, hogy a település erős és hasznos közösségekre építhessen. A legfontosabb szempont a feladatok maradéktalan végrehajtása, munkahelyek teremtése, a jó iskola a
jövő záloga, a közösség építése és összefogása, az együttélés
szabályainak maradéktalan betartása, az egyensúly megteremtése.
Az Önök képviselőjelöltje:
Dr. Gregus Beatrix Szibilla
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VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Mozgóurnát az kérhet, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb
indokok alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb szeptember 8-án
16.00 óráig lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához,
vagy a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Német Péter

Szüleimmel közel negyven éve költöztünk Algyőre. Itt nőttem fel, családommal most is itt élünk és itt is tervezünk hosszú távon maradni. Ezért is
tartom fontosnak, hogy településünk
olyan fejlődési pályára álljon, amelynek köszönhetően gyermekeink is szívesen nőnek fel itt, és otthonuknak választják Algyőt.
Életemet – mind a magánéletben, mind a munkában – a
stabilitás és kitartás jellemzi. Feleségemmel tíz éve vagyunk
házasok, közös két gyermekünket neveljük.
Pályafutásom alatt két munkahelyem volt. Jelenlegi állásomban 10 éve támogatom sikerrel a tulajdonosi kör céljainak
megvalósítását, igazgatói pozícióban, egy olyan dinamikusan
fejlődő projektcégnél, ahol 150 fő fölötti létszámmal tevékenykedünk.
Gépészmérnök és közgazdasági diplomával rendelkezem.
Ez a két terület jól kiegészíti egymást az üzleti életben, ahol
felelős döntéseket kell meghozni. Szakmai múltam 17 évében
jól megtanultam az objektív, stratégiai gondolkodást és a csapatmunkát az irányítás mellett.
Azt vallom, hogy egy önkormányzat hosszú távon akkor
funkcionál jól, ha piaci gondolkodásmódot alkalmaz, és projektszemléletet vesz fel.
Fontosnak tartom a pályázati lehetőségek kiaknázását. Ezek olyan beruházásokat kell, hogy jelentsenek, amelyek gazdasági alapon hosszú távon eredményesek lesznek.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy jelenleg településünk jó anyagi helyzettel rendelkezik, de ebbe a kényelmi
pozícióba nem maradhatunk. Ezt a helyzetet mielőbb ki kell
használni, úgy, hogyha esetlegesen csökkenek, vagy megszűnnek a település kiemelkedő forrásai, akkor is egy stabil anyagi
pozíciót tudjunk fenntartani, illetve tovább tudjunk fejlődni.
Először rövid- és hosszú távú stratégiai elemzéseket, fejlesztési terveket kell készteni, amely a lakosság és az önkormányzat közös érdekeit szolgálják.
A teljesség igénye nélkül ilyen koncepciót támogathat egy
önkormányzati naperőmű park. Elképzelhető a közvilágítás
és az önkormányzati intézmények villamosenergia ellátásának
teljes mértékben történő megújuló energiával történő kiváltása. Kiemelten kezelném, hogy az ipari park önkormányzati
tulajdonba kerüljön. Mindezt úgy, hogy a parkban tevékenykedő vállalkozásokkal megállapodásokat kötve, kölcsönösen
egymást segítve közösen gondolkodjunk, amely mind bevételi, mind munkahelyteremtés oldalról pozitív eredményeket
hozhat.
Bízom abban, hogy a leírt gondolatok meggyőzik a Tisztelt Választópolgárokat abban, hogy Algyőnek mielőbb egy
dinamikus fejlődési pályára kell állnia, és ha úgy gondolják,
hogy bizalmukkal megtisztelnek, akkor ennek megvalósításában teljes mellszélességgel kiállok és részt veszek.
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!

Herczeg József
Kedves Algyői Választók! Köszönöm, hogy képviselő-jelöltségemet
aláírásukkal olyan sokan támogatták,
és biztató szavakkal, észrevételeikkel
elmondták milyen Algyőt képzelnek
el a jövőben. Algyő nemcsak egy hely
ahol élünk, hanem mindannyiunk közös otthona. Ám ez az otthon nem lehet színtere egymás lejáratásának, sárdobálásnak, gyűlölködésnek. Ez már nem az az
otthon, amit megszoktunk, amit szerettünk.
A választás tétje, hogy településünk visszatérjen a 2014ig megszokott dinamikus fejlődés útjára, hogy az emberek
közötti megosztottság megszűnjön és képesek legyünk egymással szóba állni, emberi hangon beszélni, hogy a társadalmi
feszültség csökkenjen, hogy a polgármesteri tisztség tekintélye ismét helyreálljon, hogy újra bízhassunk egymásban. Ezek
nyomán lehet csak élhető, szerethető Algyőt létrehozni a lakosság megelégedésére.
Olyan Algyőt, ahol jó lenni, ahol jó élni, ahol szolgáltató
lakosságbarát az önkormányzat, ahol nem „pattintják le” az
ügyfelet. Olyat, ahol a választó büszke az általa megbízott

képviselő-testületre, akik szívesen tájékoztatják a lakosságot
az aktuális döntésekről, mert az önkormányzat van a helyiekért, és nem fordítva.
Elvárható, hogy a község új vezetői gazdálkodjanak jobban, hatékonyabban a rájuk bízott vagyonnal, ismerjék az
üzleti világ gondolkodásmódját, menetét, legyen Algyőnek
igazi gazdája. Erősödő gazdaságot, biztos munkahelyeket kell
létrehozni. A gyógyfürdőre, a Levendula Hotelre, valamint a
Tiszára, a jó környezetre és adottságainkra alapozva indítsák
be a turizmust egymásra épülő programkínálattal. Gazdagítsák tovább kultúránkat, őrizve hagyományainkat. Gondoskodjanak az idősekről, szociálisan rászorulókról, a fiataloknak
nyújtsanak megfelelő segítséget.
Ezt az otthont építsük tovább, megtalálva a továbblépés
lehetőségét és felelősségét. Azért, hogy a fenti célok megvalósulhassanak független képviselőjelöltként kívánok indulni
husyonnegzedik helyen a választási listán az időközi önkormányzati választáson.
Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal, támogassanak szavazatukkal!
Herczeg József

18

...a Tisza Virága

Boldizsár Róbert

Tisztelt Algyőiek! Boldizsár Róbert
vagyok, mezőgazdasággal foglalkozom. Amennyiben bizalmat kapok
Önöktől, megválasztott képviselőként
elsősorban a községünkben eddig
soha nem tapasztalt és kifejezetten
káros széthúzás megszüntetése a célom. Úgy gondolom, a kialakult áldatlan helyzet alapvetően
gátolja településünk fejlődését.
Rendkívül fontosnak tartom továbbá, hogy ne csak a település vezetésében legyen jól működő együttműködés, de az
algyői gazdák is összehangolódjanak úgy a napi tevékenységek, mint az értékesítés, a piacra jutás tekintetében. Lényeges,
költséghatékony és mindenki számára hasznos lenne az is, ha
a saját konyhánkra, amely az iskolai és óvodai közétkeztetést
is biztosítja, saját magunk termelnénk meg a zöldségeket és
egyéb alapanyagokat, erre számos jól működő példát találni
szerte az országban. Évről évre jelentős forrást költ a település
a virágágyásaira. Célom, hogy saját források bevonásával termeljük meg a dísznövényeket, jelentős költséget megtakarítva,
növelve a foglalkoztatást.

Gubacsi Szilárd

Tisztelt Algyőiek! Gubacsi Szilárd
vagyok, tősgyökeres algyői lakos, feleségemmel és kislányommal élek
Algyőn. Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnökként végeztem a Szegedi
Tudományegyetemen, és az ott szerzett tudással eredményesen üzemeltettem zöldségtermesztéssel foglalkozó vállalkozásomat, mint
kereskedelmi vezető. A több mint tíz év alatt szerzett vezetői
és szervezési tapasztalataimnak köszönhetően jelenleg a Délút Kft. logisztikai operatív vezetője vagyok. Gyermekkorom
óta foglalkozom lovas sporttal, melyben többször is kiemelkedő eredményeket értem el. A versenysport mellett az Algyői
Lovasnapok szervezésével is megbíztak, ami 2015 óta regionális szinten is ismert és kedvelt sportrendezvény lett.
Algyő fejlődésében kulcsfontosságú jelentőségűnek tekintem, hogy új, munkahelyteremtő vállalkozások telepedjenek
le nagyközségünkben, segítsük ezek letelepedését, a helyi
munkaerő bevonását − figyelembe véve a környezet védelmét
és gyermekeink jövőjét. A községben történő beruházások
megvalósítását kizárólag helyi vállalkozók bevonásával kellene megoldani, ezzel is segítve fejlődésüket, ezáltal a település
előrehaladását is.
Településünk jól frekventált elhelyezkedése ellenére a turisztikai lehetőségeink nagy része még kiaknázatlan, ennek
fejlesztése elengedhetetlen. Gondolok itt a Tisza által biztosított lehetőségekre, a lovas turizmusra és többek között a

Mezőgazdasági szakemberként naponta szembesülök azzal
a problémával, hogy katasztrofális állapotban vannak Algyő mezőgazdasági útjai, vízelvezető csatornái. Meggyőződésem, hogy
ezeket akár pályázati lehetőségek felkutatásával, akár önerőből,
de feltétlenül fel kell újítanunk. Szívügyem az Irma-majorba
vezető út helyreállítása. Édesapámmal közösen már próbáltunk
lépéseket tenni az ügy érdekében, például térségünk országgyűlési képviselőjének, Lázár Jánosnak a segítségét is kértük.
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy óriási termálvízkészlet van Algyő alatt, amelynek hasznosítása korábban már
elkezdődött, ám ennek mértéke messze elmarad a lehetőségektől, távolról sem éri el azt a mértéket, amely a település érdekei
megkövetelnének. A termálvíz intézményi, lakossági hasznosítása mellett a mezőgazdasági hasznosításra is törekedni kell.
Gondolok itt például az üvegházak, fóliák fűtésére. Algyő legyen a termálkutak települése!
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!							
Boldizsár Róbert
független képviselőjelölt

lovasoktatásra. Feladatomnak érzem, hogy a lovasturizmust
az idegenforgalom kiemelkedő részévé tegyem az algyői lovasélet újjáélesztésével. A lovaspálya megépítésével lehetőségünk nyílt magasabb szintű versenyek megrendezésére, ezt
a jövőben tovább folytatjuk ezzel is népszerűsítve a község
lovasturisztikáját. Szeretnék lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik érdeklődnek a lovak, illetve a lovas sportok
iránt. Terveim között szerepel a nyári lovastáborok szervezése mellett az is, hogy az iskola és óvoda tantervébe lehetőségként beépüljön a lovasoktatás.
Szeretném, hogy párbeszéd alakuljon ki a képviselő-testület, a választópolgárok és a civil szervezetek között. Ezzel
az a célom, hogy közösen hozhassunk döntéseket a település
életét befolyásoló fontos kérdésekben.
A fiatalok, családok és idősek színvonalas kikapcsolódására sajnos az utóbbi időben csupán a falu rendezvényein nyílt
lehetőség, ennek előmozdítására szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben.
A tömegközlekedésre vonatkozó kedvezmények növelését
és a járatok optimalizálását is szükségesnek tartom.
Kérem, támogassa Dr. Roczkó András és csapatunk programját, hogy együtt, összefogva, Egységben Algyőért dolgozhassunk!
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