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Tizenkilenc egyéni képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság, és összesen ketten szállnak
ringbe a polgármesteri posztért, továbbá van három roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt is.
Október 13-án országosan több mint 17
ezer mandátumról döntenek a választók.
A választásra jogosult több mint 8 millió választópolgár mindegyike szavazhat
lakóhelye polgármesterére, 3177 mandátum sorsáról döntenek összességében.
Algyőn a Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint 4447 választásra jogosult
van.
A Helyi Választási Bizottság (HVB)
meghozta határozatát, és kisorsolták

a jelöltek szavazólapi sorrendjét is. Jelölőszervezetből mindössze egy van, a
Fidesz–KDNP pártszövetség négy jelöltet indít, a többiek egytől egyig függetlenként mérettetik meg magukat.
A 2010-es önkormányzati választáskor 4335 fő szerepelt a névjegyzékben,
közülük 1949 fő jelent meg a választáson, azaz 44,96%-os volt a részvétel.
Akkor 30 képviselőjelölt mérettette
meg magát, továbbá 4 polgármesterje-

lölt. 2014-ben a 4420 választásra jogosult lakos közül 1965-en jelentek meg
a szavazókörökben. Abban az évben 27
képviselőjelölt és 3 polgármesterjelölt
közül lehetett választani. Mint ismert,
2017-ben időközi választást tartottak a
nagyközségben, a 4403 főből 2462-en
jelentek meg, azaz 55,92%-os részvétel
mellett zajlott a referendum, amelyen 4
polgármesterjelölt és 26 képviselőjelölt
neve szerepelt a szavazólapon.

NÉGY SZAVAZÓKÖRBEN VÁRJÁK A VÁLASZTÓKAT
A Nemzeti Választási Iroda által megküldött értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételéről – technikai
hiba miatt – tévesen tartalmazta a szavazóköröket. A 4447 választópolgárt a Faluházban, az Alkotóházban, a Civil Szervezetek Házában, illetve a Szivárvány Óvodában várják október 13-án.
Az Algyő közigazgatási területén működő szavazókörök a 2019. évi önkormányzati képviselők és
polgármester választásán helyesen:

001. szavazókör – 6750 Algyő, Búvár u. 5. (Faluház);
002. szavazókör – 6750 Algyő, Kastélykert u. 106. (Alkotóház);
003. szavazókör – 6750 Algyő, Kastélykert u. 38. (Civil Szervezetek Háza);
004. szavazókör – 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. (Algyői Szivárvány Óvoda Tornaszoba).

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tisztelt Olvasók!
A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. Algyőn összesen
4 ezer 447 választópolgár járulhat az urnák elé, ők két polgármesterjelölt és tizenkilenc képviselőjelölt közül dönthetik el, hogy kik
kerüljenek be az új, kilencfős testületbe. Ők lesznek azok, akik a következő helyhatósági választásokig képviselik az önök érdekeit.
A Nemzeti Választási Bizottság – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – a helyi önkormányzati választásokkal azonos napra, azaz
október 13-ára, vasárnapra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati általános választásokat. Algyőn három jelölt indul.
Az október 13-ai 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.
Mind a két polgármesterjelöltnek egy-egy, míg a képviselőjelölteknek fél-féloldalnyi felületet adtunk, remélve, hogy ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a választópolgárok felelős döntést hozzanak majd október 13-án.
A jelöltek által megfogalmazottak nem az Algyői Hírmondó és nem is a lap kiadásával megbízott cég véleményét, álláspontját tükrözik, hanem az önök előtt most bemutatkozó jelöltek gondolatait hivatottak megjeleníteni.
Tartsanak velünk, olvassák továbbra is az Algyői Hírmondót!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége

Huszonegy jelölt verseng
Az algyői képviselő-testületbe összesen nyolc képviselő kerül be, továbbá a polgármester. A Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint 19-en a képviselőségért mérettetik meg magukat, ketten pedig a polgármesteri székért indulnak.
A polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendje a következő: Molnár Áron független polgármesterjelölt, Herczeg József független polgármesterjelölt.
Az egyéni listás képviselőjelöltek
szavazólapi sorrendje a következő:
Örkény-Tóth Erika Melinda, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje; Bogdán Tamás független képviselőjelölt;
Nagy Miklósné dr. független képviselőjelölt; dr. Gubacsi Enikő függet-

len képviselőjelölt; Pálföldi Márton
független képviselőjelölt; Oláh Dániel
független képviselőjelölt; Balázs Zsolt
független képviselőjelölt; dr. Balogh
József, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje; Ozsváth Lászlóné független képviselőjelölt; dr. Füzesy István független
képviselőjelölt; Fodor Attila független
képviselőjelölt; Laczi Zoltán Tamás
független képviselőjelölt; Kiss Róbert
független képviselőjelölt; Lévai Mihály,
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a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje;
Bíbor Tamásné, a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje; Torma Tibor független képviselőjelölt; Beke Tamás független képviselőjelölt; Plánka József, a
FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje és
Fodor László független képviselőjelölt.
A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjei: Pap
Róbert; Papné Dékány Tünde és Nagy
Katalin.

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 elképzeléseiket
megismertessék önökkel.
Előző lapszámunkban közzétett felhívásunkra a
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek nem
reagáltak, így őket nem tudjuk bemutatni önöknek.

...a Tisza Virága

Molnár Áron
Polgármesteri beszámoló
Annak ellenére, hogy 2014 októbere óta töltöm be a polgármesteri tisztséget, úgy érzem, hogy beszámolnom elsősorban az időközi választás után eltelt két évről érdemes. Az azt megelőző évekről
Önök már véleményt nyilvánítottak az időközi választáson, amelynek az lett az eredménye, hogy
mind az állandó pártvezérelt acsarkodás, mind a 2010–2014-ig tartó koncepció és elképzelés nélküli vezetői hozzáállás egy hatalmas képzeletbeli pofon kíséretében eltűnt az algyői közéletből. A
mögöttünk álló időszak nyugalma valóban azt eredményezte, hogy egy átgondolt stratégia mentén,
nagyon sok munkával kézzel fogható eredményeket értünk el.

Algyő, a 2010–2014-es ciklus vakvágánya
után visszatért a fejlődés útjára. Persze idő
és sok energia kellett ahhoz, hogy kijavítsuk az előző polgármester által vétett hibákat, különösen úgy, hogy több csontváz
csak menet közben esett ki a szekrényből.
Olyan elhibázott döntésekről van szó,
amelyekről a demokratikusan megválasztott testület nem is tudott, mert az akkori
polgármester – önhatalmúlag és szabálytalanul – hozott meg.
Ahhoz, hogy megítéljük egy polgármester, vagy egy testület munkáját, nagyon fontosak a tények, amelyeket pedig
számokkal könnyű igazolni.
Algyő 1 milliárd 850 millió forint pályázati forráshoz jutott ebben a ciklusban.
Ez több mint az elmúlt húsz évben összesen. Mindezt a pénzt nem erdőközepébe
állított kilátóra, vagy katonai roncstemetőre, még csak nem is más területére lerakott
veszélyes hulladék elszállítására, vagy esetleg a fürdőtől másfél kilométerre felhúzott
szállodára fordítottuk, hanem olyan projektekre, amelyek hosszú távon megkön�nyítik, és megszépítik az itt élők életét.
Kidolgoztuk azt a programot, amivel
meg tudjuk akadályozni, sőt ha ügyesek
leszünk, akkor meg is tudjuk változtatni Algyő elöregedésének a folyamatát.
Mindezt úgy szeretnénk megvalósítani,
hogy közben egyaránt odafigyelünk a
gyerekekre, a családokra, a dolgozókra,
az idősekre és a rászorulókra is. Polgármesterségem idején a település lakossága
400 fővel nőtt, jelenleg 5500 fő körül mozog. Az óvodások száma 175-ről 250 főre
emelkedett. Az óvodát kétszer is bővítenünk kellett konténer csoportszobával,
miközben felújítottuk teljes mértékben a
legrégebbi szárnyat, és építettünk egy új
tornaszobát is. Átadtuk a régi zöld iskolában kialakított 13 fecskelakást. Elindítottuk a 100 ezer forintos babatámogatást
és a fiatalok első lakáshoz jutását segítő
támogatási rendszert. Az idén megemel-

tük a támogatásra jogosultak korhatárát.
Összesen 58 algyői családot tudtunk így
segíteni. Szintén a program része volt a
délnyugati lakópark telkeinek értékesítése, ott 46 építési telek talált gazdára.
A másik fontos programunk aköré a
kérdés köré szerveződött, hogy miként
maradjunk iparilag, gazdaságilag vonzó település úgy, hogy közben erősítjük
a természet-közeliségünket. A legjobb
példa erre a Tisza-part fejlesztése, ahol
mindvégig törekedtünk arra, hogy a két
legfontosabb szempont érvényesüljön:
minél többen elkezdjenek lejárni a folyóhoz, de a fejlesztések illeszkedjenek a
természeti környezetbe. Megnyitottuk a
szabadstrandot, átadtunk két kikötőt és
egy horgászstéget. Algyőn csaknem 400
cég működik. Az ipart szeretnénk hos�szú távon a 47-es út, illetve az úgynevezett
déli úton kívül tartani. 30%-ra emeltük az
ipari park üzemeltetését is végző cégben
az önkormányzat tulajdonrészét, amely
után – 15 év után először – osztalékot vettünk fel összesen 60 millió forint értékben, amit elkülönítettünk az önkormányzat költségvetésében.
A közlekedésbiztonság a településen
jónak mondható, de a közeljövő egyik
legnagyobb kihívása az lesz, hogy miként
tudjuk kezelni a megnövekedett járműforgalmat. Több mint 5 kilométer aszfaltutat és 6 kilométer járdát építettünk. Az
iskolánál, a Levendula Hotel előtt parkolókat alakítottunk ki és folyamatban van
a Bartók Béla utca felújítása. Hathatós
közbenjárásunkra elkészült a kerékpárút
Szegedig és újra körjáratban közlekedik a
busz, immár a Mars térig.
Az algyőiek hozzászokhattak, hogy
magas szintű intézményrendszer működik a településen. Ezt megerősítendő végeztük el azokat a beruházásokat, amelyek
azon túl, hogy megszépítették az egyes
épületeket, egészségesebbé, és környezetkímélővé is tették azokat. Megújult az
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egészségház, a civil ház és a hivatal épülete is. A többi kisebb fejlesztéssel együtt
csaknem 5 millió forintot spórolunk meg
évente az intézményeink üzemeltetésén.
A fentebb felsorolt, adatokkal alátámasztott tények – habár az elmúlt időszakban történtek, de – sok esetben előrevetítik a terveinket is. A polgármesteri
programomat egy lakossági fórum keretében szeretném részletesen bemutatni,
illetve kivonatolva szórólapon is Önök elé
tárni.
A településen a mesterségesen szított
indulatok helyét végre felválthatta az alkotáshoz elengedhetetlen nyugodt légkör.
A mostani választásnak az a legfontosabb
üzenete, hogy maradjon meg a béke és az
együttműködés, amely ugyan nem mentes
a konstruktív vitáktól, de végső célja minden szereplőnek az, hogy Algyő fejlődjön
és gyarapodjon. Bármily furcsán hangzik,
de a békét is meg kell védeni. Aki szeretne
nyugodt településen élni, annak az lenne
most az elsődleges feladata, hogy tegyen
érte, jöjjön el szavazni, és hozzon magával
minél több hasonló gondolkodású embert! Ne legyenek kétségeink afelől, hogy
a békétlenek teljes létszámban ott lesznek.
Mutassuk meg, hogy még mindig mi vagyunk sokkal többen.
Nem tudok mindenkinek megfelelni,
de törekszem mindenkivel együttműködni. Mindaddig persze, amíg az korrekten
és közösség érdekeit szem előtt tartva
működik. Folyamosan kapcsolatban vagyok Önökkel, hisz számtalan lakossági
fórumon, személyes és internetes fogadóórán, rendezvényen találkoztunk és beszélgettünk, így határozott elképzelésem
alakult ki arról, hogy Algyőnek milyen
jövőre van szüksége. Hiszem, hogy Önök
azt várják el tőlem és a képviselő-testülettől, hogy ezt közös jövőt megvalósítsuk.
Ehhez kérem az Önök támogatását!
Molnár Áron
független polgármesterjelölt

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Herczeg József
Kedves Algyőiek!
Helyben született, itt felnövő, egyszerű családból származó, Algyőért élő, lokálpatrióta
ember vagyok. Önöknek köszönhetően képviselőként, majd polgármesterként tevékenykedhettem településünkért. Ezen évek alatt tisztességgel, becsülettel képviseltem és segítettem az Algyőieket és Algyőt. Ezt több okból is ki merem jelenteni. Kijelentésemnek legfőbb oka az, hogy a helyembe lépő polgármester 2014-ben három ügyvédet fogadott fel
4,5 millió adófizetői forintból, hogy teljes körűen átvizsgáltassa 4 éves tevékenységemet.
•

a fiatalok szórakozásához szükséges
új helyszín kijelölése, és igény szerinti kialakítása,
• ifjúsági önkormányzat megalakítása.
Nagyon nagy szükség van bentlakásos idősotthon és gondozási központ létrehozására a sárga iskola épületében.
Az iparfejlesztés elősegítése érdekében az ipari parkhoz közeli területek megvásárlásával tudja az önkormányzat a park bővítését elősegíteni, ezáltal adóbevételeink emelkednek és munkahelyeket is teremthetünk.
A járdaprogramot új típusú térkövek gyártásával folytatjuk,
elhasználódott útjainkat aszfaltozzuk, mezőgazdasági útjainkat
egyes helyeken törtbetonnal megerősítjük.
Fontosnak látom pihenőparkok kialakítását, a külterületi
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását, továbbfejlesztését, a
Szent Anna tér 2. ütem megvalósítását.
Anyagilag kockázatos a jelenlegi fürdőberuházás, ami jelentős terhet ró a következő költségvetésre is. Az előzetes tervek
alapján 450 millió forint körüli bekerülési költség mára egy
milliárdnál tart (Mindez azt jelenti, hogy a 33méteres medence miatt minden algyői család családonként körülbelül 500.000
forintnyi olyan fejlesztéstől esett el, ami jobban szolgálta volna
érdekeiket.), és a várt TAO-támogatás összege is hiányos.
Nem is értem ezt a beruházást. Főleg annak fényében, hogy
falunkat nem tudja sem turisztikai szempontból, sem a saját
használat révén erősíteni. Jól látható, hogy inkább veszteséggel
terheli Algyő gazdálkodását. Mekkorával? Azt még saccolni is
veszélyes. (Egy új bölcsőde ennyi pénzből biztosan hasznosabb
lett volna a családok számára.)
A fürdő problémáját növeli a termálkút hiánya. Van a falunak
egy elrontott termálkút projektje (több mint 70 millió forint),
ami folyamatosan sok 10 millió forint veszteséget okoz. Ezt is
meg kell oldani, és nem tudni, mekkora lesz a számla a végén.
Könnyebb helyzetben lennék, ha tudnám, hogy a jelenlegi
vezetés volt olyan gondos gazda, és hagyott Algyő kasszájában
bő 2 milliárd forintot, mint ahogyan én tettem anno.
Most Önöknek kell dönteni: a reális célokat vagy a soha be
nem váltható, Algyőt anyagilag nagyon megterhelő felelőtlen
ígéreteket választják.
Kérem Önöket, támogassanak a választáson!
Tisztelettel,
Herczeg József
független polgármesterjelölt

A tíz hónapi vizsgálat eredménye az volt, hogy munkámat tisztességgel, precízen, szakszerűen végeztem. Úgy vélem, ennél
hitelesebb bizonyítékra nincs szükség annak igazolására, amit
magamról állítottam.
Az elkövetkezendő időkben olyan településvezetőre van
szükség, aki kizárólag Algyőért dolgozik, olyan képviselőkre,
akik csak a falu érdekeit tartják szem előtt, elismerve a választók döntése alapján megerősített polgármesteri programot!
Legfontosabb teendőnk a köznyugalom és a közbizalom
helyreállítása.
Működőképességünket megőrizve, adottságainkat kihasználva kell fejlesztéseinket megvalósítani.
A turizmusfejlesztésre kell erőinket koncentrálni!
A Levendula Hotel adja a fejlesztési lehetőségek egy részét.
Például Medical Wellness kialakítása, az egészségturizmus
beindításának jegyében. Ezen kívül szükség van a lovaspálya
működésbe hozására, ahol gyermekeket lehet oktatni, hagyományos versenyeket rendezni.
Nagyterületű fedett játszóház létrehozása is szükséges, hogy
a gyermekeknek rossz időben is legyen hol jól érezniük magukat, és a szülőknek ne kelljen ilyen élményekért Szegedre vinni
őket. Ez ráadásul és nem utolsó sorban remek hely lehet a közösség építéséhez is. Ezen kívül játszótereink modernizálása is
fontos.
Ökopark: az egykori agyagbánya területét alakítsuk át, töltsük meg élettel! A váltakozóan vizes, dombos, nádas rész alkalmas vízi szárnyasok megfigyelésére a természetes élőhelyükön,
valamint ősi foglalkozások bemutatására. Kialakítható állatsimogató is, őshonos állatok bemutatásához.
Létrehozhatók díszkertek, látványos pihenőkertek, fűszer és
gyógynövénykert az óvoda és Ökoiskola bevonásával.
Multifunkciós sportterület: a technikai sportok kedvelőinek
megfelelő nagyságú területet fogunk biztosítani. A futók számára ideális pályát alakítunk ki.
Fontos továbbá:
• a tiszai sportolási lehetőségek fejlesztése, infrastruktúra kialakítása,
• országos szintű kutyás verseny és kiállítás
lebonyolítása,
• díszmadár kiállítás és vásár,
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Örkény-Tóth Erika Melinda
Úgy vélem, nagy szükség lenne egy olyan közösségi térre,
ahol gyermekek és szüleik kötetlenül tudnak játszani, alkotni,
sportolni, barátkozni bármely évszakban, időjárástól függetlenül. Meglátásom szerint erre, különösen ősztől tavaszig, nincs
meg a megfelelő lehetőség. Szükséges a bölcsődei és óvodai
helyek bővítése, továbbá a játszóterek felújítása és korszerűsítése is új feladatokat kell, hogy jelentsenek.
Fontos, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük helyben szórakozni. Éppen ezért elengedhetetlennek tartom az ifjúsági klub
fejlesztését, továbbá egy ifjúsági önkormányzat kialakítását. A
kisgyermekes családok számára fontos lenne egy közösségi tér,
játszószobával, játéktérrel, fix nyitva tartással, heti öt napon keresztül, igény szerint gyermekfelügyelettel. Elengedhetetlennek
tartom továbbá a sportolási lehetőségek kiszélesítését.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazatukkal,
támogassák az egészséges egyensúlyt az algyői képviselő-testület működésében.
Algyő átlátható fejlesztését csak a demokratikus egyensúly
biztosíthatja.
Örkény-Tóth Erika Melinda
Fidesz–KDNP-s képviselőjelölt

„Algyő legyen igazán jó hely
a családok számára.”
Kedves algyőiek!
Örkény-Tóth Erika Melinda vagyok,
33 éves, házas. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán vállalkozó-menedzser szakon
végeztem 2010-ben. Férjemmel, Csabával 7 éve költöztünk
Algyőre, egy hat, egy négy, és egy kétéves gyermeket nevelünk. Hosszútávon szeretnénk Algyőn élni, ezért is viselem a
szívemen a település és a közösség sorsát.
Szeretnék azért tenni, hogy Algyő minél jobb hely legyen
a gyermeket nevelő családok számára. Azon leszek, hogy településünk vonzó legyen, és a megtartóereje is javuljon – szívesen látnék minél több családot, akik Algyőn képzelik el jövőjüket.
A több család több embert jelent, ez pedig több bevételt
eredményez, ami a helyi vállalkozásoknak is kedvezne. Ez tehát egy mindenki számára előnyös helyzetet idézne elő, ami
Algyő versenyképességét hosszútávon is javítaná.

Bogdán Tamás
szakosztályaink eredményes működését szolgálják. Célom az
önkormányzat és a sportkör minél eredményesebb együttműködésének fejlesztése.
Jól működő vállalkozás vezetőjeként is nagy hangsúlyt fektetek a sport támogatására, a szponzorációra. Cégünknél sok
algyői alkalmazott dolgozik, a fejlesztéseink révén új munkahelyeket teremtettünk. Képviselői munkámban, a döntéshozatalok során jól hasznosíthatom a cégvezetőként és sportvezetőként szerzett tapasztalataimat, az algyői munkatársak
véleményét.
Szeretném folytatni képviselőként a megkezdett eredményes közéleti munkámat Algyő fejlődése, a lakosok minél jobb
életkörülménye érdekében.

Két évvel ezelőtt kezdtem képviselőként a közéletben dolgozni. Mint
mérnök és családi vállalkozásunk
egyik vezetője célomnak tekintettem
a gazdasági lehetőségek erősítését, a
gazdaságos, minél színvonalasabb beruházások megvalósítását.
A Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság tagjaként
aktívan részt vállaltam az elmúlt két év nagyszámú beruházásának bírálatában, a megvalósítás minél szakszerűbb és optimálisabb kivitelezésében. Munkánk révén újult meg a polgármesteri hivatal, a civilház és az óvoda épülete, több út került
felújításra, leaszfaltozásra, és folytattuk a járdarekonstrukciót.
A délnyugati lakópark kialakításával új településrész alakult
ki Algyőn.
Fontosnak tartom a sportos, egészséges életmód támogatását, ehhez kapcsolódóan az algyői sportélet fejlesztését.
Ezért pályáztam meg a Sportkör elnöki posztját, amit a tagok
támogatásával el is nyertem. A vezetőséggel több olyan intézkedést kezdeményeztünk, amelynek révén a sportkör jobban bekapcsolódhat Algyő életébe, ezek a kezdeményezések

Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat!
Bogdán Tamás
független képviselőjelölt
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Nagy Miklósné Dr.
•

Bizottságunk javaslata alapján módosult a lakáscélú önkormányzati támogatási rendszer, így bővült azok köre,
akik kamatmentes hitelt, illetve támogatást igényelhetnek.
• Egyre többen veszik igénybe az Algyői Egyesített Szociális Intézmény napközbeni szolgáltatását. Bővültek a lehetőségek is gyógytornával, kirándulásokkal, valamint meghosszabbították a napközbeni ellátás időpontját is.
• Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja egy idősek otthona megoldási lehetőségeit.
Több településen megtekintettünk idősek elhelyezésére szolgáló új létesítményeket, ezek mind magánerős beruházások voltak,
sőt időközben Algyőn is felépült egy magántulajdonban levő Idősek Háza. Tapasztalataim szerint nagyon jó minőségű szolgáltatást biztosítanak mindenhol, de ezt anyagilag csak kevés ember
tudja megfizetni. Jelen körülmények között azt a lehetőséget látom megvalósíthatónak, hogy az idősek napközbeni ellátását és a
személyi gondozás keretében nyújtott szolgáltatást bővítsük. Erre
lehetőséget biztosítana a bölcsőde és óvoda új helyre költözése, így
a visszamaradó épületeket átalakítva azt az idősek részére átadjuk.
Összegezve a tapasztalataimat elmondhatom, hogy jó munkát
felkészülten és átgondoltan, nyugodt légkörben lehet végezni. A
képviselő-testület két éve tartja magát ehhez, és bízom benne,
hogy munkánkat Algyő többsége pozitívan értékeli.
Számomra kitüntetés az, hogy képviselő lehetek, ezt a munkát
szeretném folytatni, amelyhez kérem megtisztelő támogatásukat.
Nagy Miklósé Dr.
független képviselőjelölt

Képviselői tevékenységem során megtapasztaltam, hogyan lehet nyugodt,
kiegyensúlyozott körülmények között
dolgozni.
A választásokhoz közeledve szeretnék
beszámolni az elmúlt időszakban végzett
néhány olyan fontosabb tevékenységről,
amelyekben én is részt vehettem.
• Pénzügyi bizottságunk vizsgálta és pontosította a helyi
adók mértékét.
• Rendszeresen figyelemmel kísérte a Humán és Ügyrendi Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat,
azok igénybevételét.
• A gyermekek védelméről szóló rendelet is módosult, így a
közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató algyőiek Szeged és Algyő közötti utazását is támogatja az önkormányzat.
• Véleményeztük a Szent Anna Plébánia kérelmére a megrongálódott kereszt és talpazatának restaurálási költségeihez való hozzájárulást, valamint a környezet rendbehozatalát.
• A lakosság és a civil szervezetek véleményét figyelembe
véve megújítottuk az algyői Települési Értéktárat.
• Foglalkoztunk a Borbála fürdőnél épülő medence megvalósításával kapcsolatos előterjesztésekkel.
• Az „Esély otthon az algyői fiataloknak” pályázat során 13
lakás kialakítását kísérhettük figyelemmel.

Dr. Gubacsi Enikő
Kiemelkedően fontos számomra, hogy az utóbbi évek eredményeit a település jövőjét közösen alkotó képviselő-testülettel, szakmailag helytálló, lelkiismeretes hivatali dolgozókkal és
önkormányzati vezetőkkel együttműködve értük el. Hiszem,
hogy Algyő sikeressége – a megvalósított fejlesztések mellett
– az itt dolgozó és élő emberek elhivatott, jó szándékú, lelkiismeretes tevékenységének köszönhető.
Algyő fejlődéséhez, szépítéséhez sokan hozzájárultak, ki
a munkájával, ki az önkéntes civil tevékenységével, valaki az
építő jellegű kritikáival, észrevételeivel, vagy a szépen gondozott kertjével, illetve egyéb módon.
A faluját szerető, fejlődését segítő algyőiként azt kérem,
hogy továbbra is alkossuk közösen Algyő békés jövőjét!

Szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat, aki az elmúlt 21 évben
támogatott abban, hogy önkormányzati képviselő lehessek. Külön köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették,
hogy az elmúlt 5 évben az alpolgármesteri feladatokat is elláthattam.
Algyő az elmúlt két évtizedben folyamatosan fejlődött.
Örülök, hogy felelősségteljesen részt vehettem mindvégig a
döntések meghozatalában, amelyek a település életét meghatározták. Az utóbbi években a pozitív változás felgyorsult.
Rövid idő alatt több beruházás és projekt valósulhatott meg
pályázati pénzekből, illetve a helyes gazdálkodás eredményeként önkormányzati forrásból.
Munkám során a hagyományos értékrend megőrzése elsődleges volt, azonban emellett a modern kor által biztosított
új megoldási lehetőségek alkalmazása is jelentős szerepet kapott.

Dr. Gubacsi Enikő
független képviselőjelölt
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Pálföldi Márton
Pálföldi Mártonnak hívnak, 65 éve születtem és élek Algyőn.
Hosszas tanakodás, de még több
bíztatás után döntöttem úgy, hogy elindulok a 2019.évi önkormányzati választásokon képviselőjelöltként. Én nem
megvédeni szeretném az algyői embereket, hanem életszerűen, ténylegesen tenni akarok értük! Mert
az itt élő emberek alkotják Algyőt! Úgy hiszem, kicsit fordítva
kell a lovon ülnie egy képviselőnek, ne 8-9 ember döntése legyen
kizárólagosan, hogy mi a jó a településen élőknek, hiszen ezért
kapják a fizetésüket! Egy képviselő dolga képviselni az embereket, pontosan tudni azt, hogy a kisgyermekeseknek, időseknek, a
nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek és a betegeknek mi a valós
problémája, mi az, amivel a mindennapjaik könnyebbek lehetnek,
és mi az, ami által algyőiként úgy érezheti, hogy nem csak 5 évenként számít a személye!
Mindig is szociálisan érzékeny közegben éltem, szüleimnek nem
volt vasárnapi ebédidő, ha akkor kellett a segítség, jöhetett hozzánk bárki, ahogyan most is! Az általános iskola alapítványát, most
már hagyományos bálját én alapítottam az akkori igazgatónővel,
és vezetője voltam az alapítványnak. Azóta több száz gyermek támogatása vált lehetségessé az ötletem által. Rengeteg társadalmi
munkából vettem ki a részem, ami az algyői emberek érdekeit kép-

viselte. Mindenki tisztában van vele, hogy Algyő gazdag település,
azonban ezt az itt élő embereknek is éreznie kell a saját életében!
Képviselőként mind a szociális, mind a fejlesztési elképzelésekben kamatoztatni kívánom az építőiparban eltöltött, megtapasztalt 43 év szakmaiságát. Nem számít ugyan diploma, csupán
néha józan paraszti ész, de jómagam faipari technikusi és főiskolai
végzettséggel is rendelkezem.
Muszáj megfordítani a képviselőség fogalmát, igenis meg kell
először a falu lakóit hallgatni, nem kész tényeket az emberek elé
lerakni, amelyektől nem biztos, hogy valóban minőségi eredmény
születik sok, nagyon sok ember életében!
Nem kívánom felsorolni mindazon tevékenységeket, amelyeket
az algyői emberekért eddig is megtettem. Két okból sem. Az egyik,
dicsekvésre, hogy mit tettem, semmi szükség, a másik, akik ismernek, pontosan tudják. Nem kívánok ígérgetni sem, csupán tenni
a dolgom és legjobb tudásom szerint tenni az algyői emberekért!
Kérek minden algyői szavazót, hogy vegyen részt a választáson,
mert most az itt élők dönthetik el, hogy kire bízzák ezt a települést!
A szavazólapon az 5. helyen találják meg a nevemet, ha megtisztel szavazatával, én azt a munkámmal fogom megköszönni
Önöknek!
Pálföldi Márton
független képviselőjelölt

Oláh Dániel
Köszönöm, hogy oly sokan támogatták aláírásukkal és biztató szavaikkal a
képviselőjelöltségem. Amikor két éve
a legfiatalabb jelöltként elindultam az
időközi választáson, csupán sejtettem,
hogy a szülőfalumat szolgálni és az itt
élőkért dolgozni embert próbáló, de
csodálatos feladat lehet egy tősgyökeres algyői számára.
A választásokat követően a Humán és Ügyrendi Bizottság
tagjaként segíthettem a döntéshozók munkáját. Olyan projektek előkészítésében vehettem részt, mint a szabadstrand és a
Szent Anna kikötő kialakítása, a gördeszkapálya felújítása, a
33 méteres medence építése, az EFOP képzések elindítása, az
új lakástámogatási rendelet kidolgozása, vagy éppen a délnyugati lakópark bővítése. Ezek mind kiemelkedő mérföldkövek a
település és fiataljaink számára.
Bizottsági tagként és képviselőjelöltként is nélkülözhetetlennek tartom az ifjúság bevonását a település vérkeringésébe.
Erre írtuk újra helyi fiatalokkal az ifjúsági stratégiát, így született meg az elmúlt 2 éves munkám egyik legösszetettebb eredménye, a Fehér Ignác Ifjúsági Stratégia. Mivel nincs ifjúság
idősek nélkül, ezért óriási hangsúlyt helyeztem a különböző
generációk közötti együttműködésre.

Annak érdekében, hogy az új stratégia programjai ne csak papíron létezzenek, Algyőért tenni akaró fiatalokkal megalapítottuk
a saját egyesületünket Reakció Ifjúsági Közösség (RiK) néven.
Egyesületi elnökként és bizottsági tagként gördülékenyen tudtam
tolmácsolni a döntéshozók felé az ifjúság problémáit, érdekeit.
Az önkormányzat segítségével okostelefon tanfolyamot
szerveztünk az idősebb generáció számára, húsvét alkalmából
pedig a Szivárvány Óvodával együttműködve tojásvadászatot
rendeztünk a gyerekeknek.
A nyarat a II. Fiatalok Éjszakája rendezvényünkkel nyitottuk és az első Generációk Éjszakája nevű zenés partival zártuk.
Képviselőként szeretnék az ifjúsági programok mellett a helyi vállalkozások támogatására, valamint a település zöldebbé
tételére koncentrálni. Rövidtávú terveim közé tartozik, hogy
Algyő elnyerje a Gyermekbarát település címet, amelyet az
ENSZ gyermekalapja, az UNICEF hirdet ki.
Az elmúlt két évben rájöttem arra is, hogy nem tudom elképzelni a jövőmet Algyő nélkül, éppen ezért szeretném szolgálni a település és az itt élők jövőjét.
Kérem, hogy október 13-án támogasson szavazatával, hogy
képviselőként tovább segíthessem Algyő fejlődését!
Oláh Dániel
független képviselőjelölt
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Balázs Zsolt
A következő ciklusban a megkezdett fejlesztések folytatása
mellett kiemelten kell kezelni többek között a csapadékvíz elvezetését a problémás szakaszokon, és elkerülhetetlen a Kastélykert
és Vásárhelyi utcák, illetve a Téglás utca egy szakaszának újraaszfaltozása is.
Tudom, hogy amennyiben Önök továbbra is bizalmat szavaznak a képviselői munkám folytatásához, nem fog eltelni nap, hogy
ne foglalkozzam közügyekkel. Ez bizony akaratlanul is befolyásolja családommal és munkahelyen eltöltött időt. Itt szeretném
megköszönni nekik is, hogy támogatnak ebben a munkában.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Balázs Zsolt
Jordan
független képviselőjelölt

Tisztelt Algyőiek!
Egy szempillantásnak tűnik az időközi
választások óta eltelt idő, amit össze sem
lehet hasonlítani az azt megelőző három
év vitáival, amit az algyőiek megelégeltek és azt az időszakot egy tollvonással
lezártak. Így lehetőség nyílott egy nyugodt, és hatékony testületi
munkára. Az elmúlt két évben nagy teher hárult a szakbizottságokra is, köztük az általam vezetett Településüzemeltetési és
Fejlesztési Bizottságra is, hiszen a nagyobb beruházások, illetve
előterjesztések mellett szinte minden a lakosok által felvetett települést érintő kérdéssel, illetve problémával igyekeztünk foglalkozni.

Dr. Balogh József
Képviselőként tehát szívügyemnek tekintem, hogy az algyőieknek több beleszólásuk legyen saját közösségük életébe.
Emellett a település fejlesztését is elengedhetetlennek tartom.
Szükség van utak, járdák, gyalogátkelőhelyek felújítására és
létesítésére. Fontosnak tartom, egy a hagyományok tiszteletén
alapuló búcsú-ünnep megszervezését Algyőn.
A képviselő-testület demokratikus működéséhez elengedhetetlennek tartom, hogy a közösségünket érintő döntések
meghozatalakor az adott témát több szemszögből is vizsgáljuk meg, mert csak így találhatjuk meg az algyőiek számára
legjobb megoldásokat.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazatukkal,
támogassák az egészséges egyensúlyt az algyői képviselő-testület működésében.
Algyő átlátható fejlesztését csak a demokratikus egyensúly
biztosíthatja.

„Az algyőiek hangja leszek.”
Tisztelt algyőiek!
Dr. Balogh József vagyok, 64 éves.
Feleségem, Zombori Ildikó tősgyökeres algyői család sarja. Három fiút
nevelünk. Több mint huszonhat éve kísérem figyelemmel az
algyői közéletet. Volt idő, amikor tevékenyen is részt vettem a
közösség életében. Azért döntöttem a képviselőjelöltség mellett, mert nagyon fontosnak tartom, hogy minél több ember
véleménye meghallgatásra találjon.
Késztetést érzek magamban arra, hogy ebben segítsem őket,
és hogy minél több lakos érdekét tudjam szolgálni, valamint
közvetíteni a település vezetése felé. Szeretnék összekötőkapocs lenni a vezetés és a vezetettek között. Megtisztelő feladatnak érzem, ha mások érdekében szólhatok. Hiszek benne,
hogy egy közösség fejlődését, előrehaladását az szolgálja, ha
minél többen kifejezhetik véleményüket. Ezáltal olyan megoldások születhetnek, melyek a lehető legtöbb ember érdekét
szolgálják.

Dr. Balogh József
Fidesz–KDNP-s képviselőjelölt

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Az októberi önkormányzati választáson hét és félezer polgármesterjelölt indul, négyötödük függetlenként – derül ki a
Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataiból. Számszerűen a 7499 nyilvántartásba vett polgármesterjelöltből 6269 független. Algyőn is két független jelölt méretteti meg magát, a jelenlegi településvezető, Molnár Áron és a korábbi polgármester, Herczeg József.
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...a Tisza Virága

Ozsváth Lászlóné
amelynek felszereltsége irigylésre méltó az óvodák körében, 90
éves épületünk új tetőt kapott, 3 csoportszoba öltöző, vizesblokk, fűtéskorszerűsítés után teljesen új környezetben várta a
75 gyermeket. Most szeptemberben a 10-ik csoportoszobát is
átadtuk, ami magával hozta a dolgozói létszám növekedését is.
Mindeközben a településen is történtek változások, ezek
közül csak néhányat említenék: megtörtént a Szent Anna
templom kertjében a kőkereszt restaurálása; a Nepomuki Szent János szobor méltó helyen vigyáz a vízen lévőkre;
1956-os emlékmű készült a hősök tiszteletére; megvalósult az
orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal és a civilház energetikai korszerűsítése. A hagyományteremtésben részt vállaltunk,
szerepet kaptunk, hiszen évek óta advent második vasárnapján
az óvodások köszöntik az ünnepet, teszik meghittebbé a várakozást, a Faluház nagytermében.
Távlati céljaink között kiemelt szerepet kap egy új bölcsőde, óvoda létrehozása, mely terveink szerint megoldaná a
gyermekek elhelyezésében kialakult problémát. Ezek a tervek
sok-sok millió forintba kerülnek, ezért a végleges megoldásban pályázati segítségre lenne szüksége a településnek.
Az elkövetkező évek tervezésénél kiemelt helyet kell, hogy
kapjon e probléma megoldása.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Több mint 30 éve dolgozom az Algyői Szivárvány Óvodában, 2009 óta
vezetőként látom el feladataimat.
Időközi választásokat követően 2017
őszén kerültem be a képviselő-testületébe. Megtiszteltetés volt számomra
az a bizalom, amelyet a település lakosai részéről kaptam.
A bizalmat, a támogatást igyekeztem lelkiismeretes munkával megszolgálni. Leginkább az oktatás-nevelés területén
tudtam helyt állni, tudásomat kamatoztatni.
A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság munkájában
vehettem részt, hiszen munkám során pénzügyi területtel is
kell foglalkoznom (költségvetés tervezése, készítése) intézményi szinten. A bizottsági munka során pártpolitikától mentesen Algyő fejlődése, fejlesztési lehetőségek keresése, előremutató ötletek, javaslatok figyelembevétele volt a fő szempont. A
beruházások tervezésénél fontos volt, hogy a település biztonságosan tudjon működni, legyen pénz az ésszerűség határain
belül mindenre. Rendszeresen napirenden voltak az intézmények költségvetései, ahol mindig elsődleges irányelv volt a hatékony, takarékos gazdálkodás.
Óvodánk létszáma folyamatosan nőtt, kihasználtságunk
évek óta 100%, és alkalmanként felette. Az óvodai nevelés
kötelező önkormányzati feladatellátás körébe tartozik. Több
fejlesztés történt óvodánkba a két év alatt: tornaszoba épült,

Ozsváth Lászlóné
független képviselőjelölt

Dr. Füzesy István
Képviselőként szeretném folytatni a
két évvel ezelőtt, a választók bizalmának köszönhetően megkezdett eredményes munkát. Célom Algyő közösségét, fejlődését szolgálni oly módon,
hogy megőrizzük hagyományainkat, a
település falusias, természetközeli jellegét úgy, hogy közben egy modern, a kor színvonalának megfelelő települést építsünk.
Kezdeményezésemmel és részvételemmel 222,7 millió forint összegben hazai és határon átnyúló pályázatból származó
pénzt nyertünk. Ebből élővé tettük a Tisza-partot, szabadstrandot és új kikötőt létesítettünk, amely az algyőiek kedvelt
szabadidős helyszínévé vált. Ezen túlmenően bevontuk folyószakaszunkat az országos tiszai túraprogramokba.
Társadalmi szervezetek elnökeként és tagjaként kezdeményeztem és megvalósítottuk a Nepomuki Szent János szobor
visszaállítását, létrehoztam a több száz főt vonzó és Algyő hírnevét erősítő „Lépjünk Olajra” – Algyő-MOL futófesztivált,
és a Tisza-parti Party rendezvényeket. Felújítottuk az Ezer-

Jó Házban található borospincét, ahol színvonalas borkóstoló
rendezvényeket tartunk.
Létrehoztam a Turisztikai Kerekasztalt, amelynek eredményeként a turisztikában érintett cégek és vállalkozók bevonásával dolgoztunk ki olyan intézkedéseket, amelyek támogatják
az algyői turizmus fejlesztését.
A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökeként
nagy hangsúlyt fektettem a törvényes, gazdaságos önkormányzati gazdálkodására, az önkormányzati cégek megfelelő működésére.
A Humán és Ügyrendi Bizottság tagjaként az egészségügyi
és szociális lehetőségek megteremtésében, a szociális intézmények fenntartásában, eredményes működésében, a sportéletet,
valamint a kulturális lehetőségek megteremtésében is közreműködtem.
Ha egyetért a fejlődés irányával, és az általam képviselt
munkával, akkor kérem, szavazzon rám!
Dr. Füzesy István
független képviselőjelölt
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fodor Attila
Kedves Algyőiek!
Fodor Attila vagyok, 40 éves nős, nagycsaládos algyői lakos. Egy szegedi közlekedési cégnél dolgozom, gyermekeim a helyi oktatási intézmény tanulói.
Családommal itt lakunk, és itt is
élünk! A település kulturális életében aktívan részt veszünk,
immáron hét éve a helyi néptánccsoport tagjaként. Szívesen
látogatjuk a helyi rendezvényeket, programokat.
Az időközi választásokhoz hasonlóan ismét indulok független képviselőjelöltként az őszi önkormányzati választáson.
Az elmúlt két évben a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság tagjaként segítettem az önkormányzat munkáját,
valamint Algyő fejlődését.
Szeretném a település, valamint a közösség érdekeit szem
előtt tartva a legjobb tudásommal, a legteljesebb mértékben az
itt élőket képviselni.
Véleményem szerint olyan képviselőkre van szüksége a településnek, akik tudják érvényesíteni érdekünket a lehetséges

pályázatok ügyében, felkutatni a fejlesztésekhez szükséges
pénzeket, összefogni a belső erőforrásokat és megbecsülni
azokat az embereket, akik itt élnek, akik tudásukkal, tenni
akarásukkal Algyőért tevékenykednek.
Célom, hogy a lehetséges pályázatok megvalósuljanak, és
azok a fejlesztések, amelyek az itt élő családok, vállalkozások
érdekeit szolgálják, létrejöjjenek.
Úgy vélem, egy képviselőjelöltnek programot prezentálni
és azt teljes felelősséggel vállalni könnyelműség lenne.
Tettekkel lehet igazán bebizonyítani, hogy mit tehetünk a
településért, Algyő közösségéért!
Hitvallásom: Ha elértél egy célt, talán nem értél el mindent, de mégis sokkal tovább jutottál, mint az, aki meg sem
próbálta.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazataikkal!
Tisztelettel:

Fodor Attila
független képviselőjelölt

Laczi Zoltán Tamás
Laczi Zoltán Tamás vagyok 43 éves,
egygyermekes boldog családapa. Több
mint négy évtizede élek Algyőn, és
mára elég érettnek tartom magam arra,
hogy az idei önkormányzati választáson független jelöltként elinduljak.
Első diplomámat a SZTE Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem, jelenleg utolsó féléves
hallgatója vagyok a Gödöllői Szent István Egyetem Mérnöki
Karának. Településünk sajnos ma politikailag erősen megosztott.
Én ezt a megosztottságot szeretném felülírni egy sikeresebb fejlődés érdekében.
Fontosnak tartom, hogy ne csak külsőleg legyen csodálatos településünk, hanem belső értékeiben is. Jelenleg az algyői székhelyű Agro-Lak Kft. egyik ügyvezetője és cégtulajdonosa vagyok.
Az AFE pártoló tagsága után szerveztem újjá az egyesületet és
vezettem azt 1999-2006 között Algyői Sportbarátok Egyesület
néven. Az Algyői SK elnökségi tagja voltam 2001-2003 között.
A választások előtti időszakban történt sportszerűtlen edzői
menesztések a sportkörtől érzékenyen érintettek. Kopasz Bálint
távozása számomra érthetetlen. Ez is megerősített abban, hogy
a jelenlegi rendszer beavatkozásra szorul! Szeretnék a településünk és térségünk gazdasági és turisztikai fejlődése érdekében
mindent megtenni. Egy jó menedzsment egy cégen belül akkor
sikeres, ha minél többrétű. Igaz ez egy képviselő-testület létrehozására is.

Fejlesztési elképzeléseim: egy új, 100%-os önkormányzati
tulajdonú ipari parkot kell létre hozni Algyő vonzás körzetében. Majd 2-3 nagyobb céget megnyerni, hogy odatelepüljenek, ami az elmúlt 25 évben nem sikerült. Így biztosítható
lehetne a kieső iparűzési adó hiánya és új munkahelyek jöhetnének létre. Felnőttképzési támogatási rendszert vezetnék be a
leendő új cégek algyői munkavállalói számára. Egy piacképes
tehetséggondozási alapot hoznék létre fiatal jó tanulók számára, hogy településünkön lássák jövőképüket. Bentlakásos idősotthon létesítése. A gyermekeknek a téli időszakra egy játszóházat alakítanék ki a már meglévő önkormányzati tulajdonú
épület valamelyikében. Tovább fejleszteném sportolási lehetőségeinket egy új tenisz-és lábtenisz pálya megépítésével, amire
20 éve várunk. A jelenleg az önkormányzat által működtetett
edzőteremet új kardió és testépítő gépekkel szerelném fel.
Szeretném az eddig megszerzett tapasztalataimat a közösségi élet szolgálatába állítani. Művelődésszervezői, fürdővezetői és vállalkozói tapasztalataimmal az egészségturizmus fejlesztését segíteném.
Fontos továbbvinni azt a szlogent, hogy „Algyő az Algyőieké”.
Remélem, az idei választáson sok fiatal és újonnan beköltöző vesz részt, és támogatják elképzeléseimet a már régebb óta
itt élőkkel együtt.
Laczi Zoltán Tamás
független képviselőjelölt
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...a Tisza Virága

Kiss Róbert
Kedves algyőiek! Először is szeretném
megköszönni mindazoknak, akik támogattak, biztattak az elmúlt két évben, és
ajánlásukkal ismét lehetővé tették képviselőjelöltségemet.
Az elmúlt két évben a Településfejlesztési és Üzemeltetési bizottság tagjaként
dolgoztam, több beruházások előkészítésében, lebonyolításában
vettem részt, többek között az alábbiakban:
• Óvoda régi épületének a felújítási munkái, ami tető felújítással indult, azonban végül a teljes rekonstrukció mellett döntöttünk a gyerekek védelme és egészsége érdekében.
• TOP-os pályázatokból megvalósult három önkormányzati
épület energetikai felújítása.
• Négyszög tó rehabilitációja, hogy minél több csapadékvíz
befogadására alkalmassá váljon. Mellette elindítottunk a faluban egy teljes körű felmérést, azt követően indulhat egy új,
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer megtervezése.
• A „zöld iskola” felújításával 13 lakás fecskelakást adott át az
önkormányzat. Az udvaron közösségi és játszótér lett kialakítva, amit remélhetőleg a jövőben tovább tudunk fejleszteni.
• A Tiszához és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket is támogattam.
• Remélhetőleg nemsokára elindul a „fehér iskola” átalakítása
is, amelyben szállás lesz kialakítva a kajakedzésre alkalmas
edzőterek mellett.
• Folytattuk a délnyugati lakópark fejlesztéseit.
• Elkezdődött a medence építése is, remélhetőleg jövő évtől
használhatja a nagyközönség.

•

Több kilométer út és járda újult meg, amit a jövőben is szeretnénk folytatni. Szeretném, ha a következő ciklusban kidolgoznánk olyan járdaprogramot, amelyben a lakosok lesznek
a kivitelezők, míg az önkormányzat támogatást nyújt a fejlesztéshez.
• Új lakástámogatási rendeletet alkotott a testület, amellyel 65
éves korig támogatunk lakásfelújítást.
• Szeretnénk új bölcsődét építeni, lehetőleg pályázati támogatásból.
• Háromgyerekes családapaként folyamatosan figyelem az
utánpótlássport helyzetét. Látom milyen sok munkát és energiát raknak bele az egyesületek, az edzők és a gyerekek, ezért
részt vettem egy új rendelet megalkotásában, amelynek keretében az önkormányzat elismeri a fiatal sportolók kiemelkedő
tevékenységét.
• Megtiszteltetés hogy az Algyői Értéktár Bizottság tagjának
választottak, célom, hogy minél több értéket fedezzünk fel,
amit bemutatunk, megőrzünk az utókor számára.
Nekünk csak két évünk volt a közös munkára, nem egy teljes ciklus, ennek ellenére meg tudtuk mutatni, hogy tud fejlődni a falu,
ha közös az akarat, és mindenki segít a másiknak, a nyugodt fejlődés biztosított.
Ha elégedettek voltak eddigi munkámmal kérem, szavazatukkal
támogassanak október 13-án, hogy továbbra is közösen dolgozzunk Algyőért!
Kiss Róbert
független képviselőjelölt

Lévai Mihály
„Élhetőbb, biztonságosabb, fejlődő Algyőt!”
Lévai Mihály vagyok, ősgyevi. A
nagymamám Süli Franciska a falu Süli
nemzetségéből való, szinte minden
Süli rokonom. Gázipari végzettségem
van és 22 évet dolgoztam a MOL gázüzemegységnél. Majd az élet az építőanyag értékesítéshez sodort,
ezen a területen dolgozom már 13 éve. Jelenleg egy svéd érdekeltségű cég képviselője vagyok.
Az elmúlt években önkormányzati tapasztalatokra is szert
tettem, 3 éven át voltam a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság külsős tagja. Emellett számos alkalommal vállaltam
közéleti feladatokat, az algyőiek szavazóköri biztosként találkozhattak velem szavazások alkalmával. Valamint nem titkolva a helyi
FIDESZ egyik alapító tagjaként tevékenykedem.
Képviselőként olyan döntéseket támogatnék, amelyek a hétköznapokban is érezhetőek a lakosok számára. Szeretném, ha a település még komfortosabbá és élhetőbbé válna. Ez nem is mindig

a pénzen múlik; új szemléletre és közös elhatározásra van szükség.
Mire gondolok? Például a fiatalok szórakozási lehetőségeinek
bővítése – akár a csendrendelet újragondolásával –, idősek otthonának valódi megoldása, forgalmas utak melletti játszóterek biztonságosabbá tétele vagy a sportközpont szolgáltatási színvonalának emelése. Ezek mind olyan kihívások, amelyekre az elmúlt
években sem sikerült jó megoldást találnia a település vezetésének.
Persze szükség van nagyobb fejlesztésekre is, ehhez viszont elengedhetetlen a kormány támogatása, hogy Algyőnek ne önerőből kelljen ezeket megvalósítani. Például a forgalmasabb települési útszakaszok felújítása egyre sürgetőbb feladatot jelent.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazatukkal, támogassák az egészséges egyensúlyt az algyői képviselő-testület
működésében.
Algyő átlátható fejlesztését csak a demokratikus egyensúly biztosíthatja.
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Lévai Mihály
Fidesz–KDNP-s képviselőjelölt
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Bíbor Tamásné
„Építsünk együtt egy fejlődő,
élhetőbb Algyőt.”
Bíbor Tamásné vagyok, 40 éves. Férjemmel két gyermek boldog szülei vagyunk.
A családom több generációra visszamenőleg algyői születésű, ahogyan jómagam is. Képviselőjelöltségem előtt sokat töprengtem, ám végül
arra jutottam, hogy vállalom a megmérettetést. Külön megtiszteltetés számomra, hogy a Fidesz–KDNP színeiben indulhatok
az önkormányzati választáson.
Algyő mindannyiunké, ezért politikai hovatartozástól függetlenül minden algyői lakos képviselője kívánok lenni. Hiszek
benne, hogy mindenki véleménye számít, és mindenkit megillet a
méltó képviselet. Úgy vélem, a képviselő-testületben egyensúlyra
van szükség a különböző nézeteket valló képviselők között, és
nem egymás ellen, hanem összefogással kell Algyőért tennünk.

Úgy gondolom, átgondoltabb költségvetésre van szükség,
amit a település lakossága ellenőrizni tud. Algyő érdekében
pedig fontosnak tartom a térség országgyűlési képviselőjével
való párbeszéd javítását. A kormányra pedig nem ellenségként,
hanem szövetségesként kell tekintsen a település vezetése.
Ígéretekkel tele a padlás, ezért jómagam nem szeretnék erre
az útra térni. Helyette tettekkel kívánok tevékeny részese lenni annak, hogy közösen egy szebb, élhetőbb, fejlődő Algyőt
teremtsünk.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazatukkal,
támogassák az egészséges egyensúlyt az algyői képviselő-testület működésében.
Algyő átlátható fejlesztését csak a demokratikus egyensúly
biztosíthatja.
Bíbor Tamásné
Fidesz–KDNP-s képviselőjelölt

Torma Tibor
Kedves Algyőiek, Kedves Választópolgárok!
Torma Tibor vagyok, 32 éves algyői
lakos. Algyőiként Algyőért, az itt élőkért indulok október 13-án a helyi
önkormányzati választásokon. Vallom, hogy egy jó képviselő minden lakost képvisel.
Mindennapi lelkiismeretes munkám azokra a szakmai tapasztalatokra épül, amelyeket az Algyői Faluháznál, a szegedi JATE Klubnál, illetve a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál
végzett munkám során, valamint a 15 éve működő Wemsical
Ifjúsági és Kulturális Egyesület vezetőjeként szereztem. A
Virtuális Falu Program és a németországi vezetői képzések
pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy egy település életének minden részére rálátást nyerjek, ezek fejlesztését és összehangolását átfogóan tudjam végezni.
Célom településünkön a lakosság, az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek és a vállalkozók együttműködéseinek erősítése. Algyő infrastrukturális fejlesztését (járda- és
útépítés, beruházások, felújítások) a lehetőségeinkhez mérten
folytatnunk kell, azonban fontos, hogy olyan beruházások valósuljanak meg biztonságosan fenntartható módon, amelyek
elsősorban a helyi lakosokat szolgálják, másodsorban a településünk gazdaságát és turizmusát erősítik. Az ipari parkot
érintő fejlesztések mellett a fiatal és kezdő vállalkozások támogatására is hangsúlyt kell fektetnünk.

A 2016-ra több, mint 25 helyi szakemberrel, vezetővel és fiatallal kialakított, 2017 óta figyelmen kívül hagyott Algyői Ifjúsági Koncepciót a helyi ifjúság bevonásával szeretném folytatni.
Munkám során a pezsgő, színes kulturális élet kialakítását,
a hatalmas értékeket képviselő civil szervezetek munkáját és
együttműködéseit támogattam eddig is, képviselőként sem
tennék másként.
Fontosnak tartom, hogy helyreálljon az egészséges kommunikáció, úgy vélem, ismét nyugodt hangvételű, közös irányokat megcélzó és széles társadalmi bázisú beszélgetéseket
kell folytatni.
Nagyon lényegesek a saját szokásaink, hagyományaink, értékeink és identitásunk, hiszen Algyő a közös otthonunk, és
a közös értékek hozzájárulnak ahhoz, hogy közösséget alkothassunk, hogy barátként, családként számíthatunk egymásra.
Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetnék a jövőben a közösségi
alapú működtetésre. Nem szabad azonban teljesen be- és elzárkóznunk sem, nyitnunk is kell a fejlődésünk érdekében! A
külső és belső erőforrások összhangja által gyarapodhat leginkább a településünk.
Bízom benne, hogy munkámmal és szemléletemmel segíthetem az új beköltözőket is, hogy minél hamarabb otthonra találjanak Algyőn, és a település életének aktív részesei legyenek.
Építsük tovább közösen az elmúlt évtizedek algyői eredményeit, értékeit!
Torma Tibor
független képviselőjelölt
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Beke Tamás
Családommal, gyermekeimmel algyői
lakosként kedveljük azt a rengeteg lehetőséget, amit magában rejt településünk:
az itt élő embereket, a változatosságát
valamint azt, hogy algyőiként, mi tudjuk lakossági célra is hasznosítani a Tisza-partot.
Okleveles építőmérnöki végzettséggel rendelkezem, amelynek
köszönhetően mérnöki szemlélettel tudom követni a településünkön zajló fejlesztéseket és annak hiányait. Elszomorítanak a
túlárazott céltalan építkezések, a Borbála fürdő és létesítményei
helyzete, beruházásaink amatőr hozzá nem értő levezénylése és
általában településünk kül- és belterületi állapota.
Azért indulok a választások települési képviselőnek, mert szeretnék változtatni a környezetünkön. Önkormányzati képviselőjelöltként a célom az, hogy egy zöldebb, élhetőbb, emberbarátibb
környezetet, településképet alakítsunk ki, mindezt a lakossággal
közösen elérve!
A fejlesztési programok irányáról a helybéli lakosok véleményét szükségesnek tartom kikérni, fontos, hogy mi dönthessünk ezek irányáról, fontosságáról. A transzparencia érdekében általhatóbbá kell tennünk a jelenlegi településvezetési
döntéseket, azért fogok dolgozni, hogy az önkormányzati fejlesztésekről ne zárt ajtók mögött szülessenek meg a döntések,
hanem bárki számára elérhetőek legyenek ezek az informáci-

ók. Szívügyem a Borbála fürdő valamint a Tisza-part és környezetének ésszerű fejlesztése.
A következő időszakban is azért szeretnék dolgozni, hogy
a programjaim megvalósuljanak, ezért kérem, tiszteljenek meg
a bizalmukkal!
Az alábbi területeken lenne szükség fejlesztésekre:
• Megújuló energia: geotermikus energia hasznosítás, hulladékgáz hasznosító erőmű, napenergia hasznosítás.
• Munkahelyteremtés: ipari parkban befektetői beruházások
ösztönzése; szomszédos településekkel való gazdasági kapcsolatok erősítése, közös beruházások.
• Turizmusfejlesztés: gyógy turizmus; tiszai turizmus; nemzetközi kemping kiépítése.
• Településfejlesztés: lakásfelújítási támogatás; fecskeház
program kibővítése; település szolgáltatási központ létrehozása; belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, tiszai
kerékpárút/sáv kialakítása; gyalogos közlekedés felmérése
majd javítása (járdahiány).
• Kultúra – oktatás: civil szervezetek kiemelt támogatása;
ingyenes tankönyv biztosítása; felsőoktatási ösztöndíjprogram; bölcsődei férőhelyek bővítése; népi szokások illetve hagyományok ápolása; hitéleti kapcsolatok ápolása;
közösségi költségvetés tervezése.
Beke Tamás
független képviselőjelölt

Plánka József
„Algyőt és a közjót szeretném szolgálni.”
Plánka József vagyok, Szegedről 25 évvel ezelőtt költöztünk Algyőre. Jelenleg nyugdíjas éveimet töltöm, korábban
közgazdászként nagyvállalatok – köztük
a Prímagáz és a DÉMÁSZ – pénzügyi
vezetőjeként dolgoztam. Feleségem a Szegedi Tudományegyetemen tanított. Két lányunk van és három unokánk.
Azt tapasztalom, hogy Algyőn az önkormányzat működését
sajnos elsősorban a közvagyonon való osztozkodás határozza
meg, a közjó és a szakszerűség szempontjai háttérbe szorulnak.
Sok algyői úgy gondolja, hogy ez az élet rendje, és a választott
képviselőktől nem is vár el mást. Ezzel magyarázható az, hogy
Algyő összességében nincs jobb állapotban, mint a hasonló, de
nála sokkal szegényebb települések többsége.
Nemcsak egyéni hibák vezettek idáig: Szeged térsége a
rendszerváltás óta lemaradt mind a környezetéhez, mind –
lakosság eltartó képességét tekintve – saját korábbi önmagához viszonyítva is. Ez a lemaradás konzerválta azoknak
az embereknek a kapcsolatrendszerét és kultúráját, akik a
közpénzből élésre szocializálódtak. Éppen ezért szükség van
olyan képviselőkre, akik nem részei ennek a kapcsolatrend-

szernek, és képesek a közjót és a szakszerűséget erősíteni az
önkormányzat munkájában.
A magam részéről a korábbi, több évtizedes pénzügyi tapasztalatot tudnám a település, és így ez által az Önök szolgálatába állítani.
Meggyőződésem, hogy a feljebb említett problémákon túl nagy
szükség lenne az átlátható gazdálkodásra ahhoz, hogy azt ésszerűsíteni lehessen, és Algyőt végre arra a fejlődési pályára állíthassuk,
amelyet megérdemel.
Mindezen túl fontosnak tartom környezetünk védelmét, ezen
belül az ártér természetes állapotának megőrzését, a fakitermelés
megszüntetését – ezzel szemben faültetési és parkosítási program
indítását szorgalmaznám.
Mindemellett pedig a vonalas infrastruktúra további fejlesztése
is égetően szükséges, mint például főútvonalaink rendbetétele, de
megvizsgáltatnám a Téglás utcai kereszteződést is, méghozzá egy
gyalogos–kerékpáros felüljáró építése céljából.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazatukkal, támogassák az egészséges egyensúlyt az algyői képviselő-testület
működésében!
Algyő átlátható fejlesztését csak a demokratikus egyensúly biztosíthatja.
Plánka József
Fidesz–KDNP-s képviselőjelölt
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Fodor László
Tisztelt választópolgárok!
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki aláírásával támogatott és
lehetővé tette független jelöltkénti indulásomat.
Fodor László vagyok, Algyőn élek
születésem óta. Algyőn jártam óvodába és általános iskolába.
Középiskolai tanulmányaimat Hódmezővásárhelyen és Hollandiában folytattam. Végzettségem Ipari Elektronikai Technikus.
Dolgoztam a könnyűiparban, építőiparban, jelenleg pedig egy
közlekedési társaságnál.
Harminc éve vagyok jelen Algyő civil életében, leginkább, mint
népzenész. Egy évtizede méhészkedéssel is foglalkozom őstermelőként. Ami a legfontosabb számomra, hogy két gyönyörű gyermek, Elizabet Réka és László Máté büszke apukája lehetek. Többek közt az Ő jövőjük miatt is adtam a fejem a jelöltségre.
Terveim:
Bölcsődei kapacitás bővítése. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése: bölcsőde, óvoda, zebrák útkereszteződések. Kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítése, például a Kuktor köz– Kastélykert
utcáknál.
Járdaépítés a Korsó utcában, illetve a Kuktor közben, a következő tanévben ugyanis több kisdiák kezdi meg tanulmányait
ezekből az utcákból. A szeméttelepre vezető úton állandó gond
a por, illetve esős időben a sár, amit a padka nyesésével és a víz

lefolyásának biztosításával orvosolni lehetne. A környékén lakóknak időnként rothadó iszapszagot kell elviselni az elhanyagolt „tó”
miatt. Kellemetlenséget okoz a betonüzemben végzett törmelék
darálása a rendkívül nagy porszennyezettség és zaj miatt.
Megoldásra vár az algyői hídon kerékpárral biztonságosan való
átkelés biztosítása. A Tiszavirág utcai fekvőrendőrök indokolatlanul nagyot dobnak a szabályosan átkelő járműveken is, ráadásul
nem is túl tartósak, időről-időre kibújik egy-egy csavar belőle, ami
újabb veszélyforrás. Oda javasolnám például az út anyagából épített kímélőbb és tartósabb változatát.
Az orvosi rendelő szellőztető rendszere nem igazán tölti be
funkcióját, megoldást kell találni a kijavítására. Ugyanitt nem tartom szerencsésnek a fal melletti járdára rálógó biciklitárolót. Kis
átalakítással felszabadítható lenne a járda, ami talán egy kis tetőt
is kaphatna, hogy a rendelők és a gyógyszertár közt közlekedők
ne ázzanak.
Véleményem szerint van igény az idősek otthonára és további
önkormányzati bérlakásokra Algyőn, amire akár a „sárga” iskola
épülete is hasznosítható lenne.
Amennyiben szavazatával támogatna törekvéseimben, a nevemet megtalálja a szavazólap 19. sorában a lap alján. Ne feledjük:
utolsókból lesznek az elsők.
Köszönöm a lehetőséget és sok sikert kívánok jelölttársaimnak!
Fodor László
független képviselőjelölt

Ki hol szavazhat Algyőn?
Az Algyő Nagyközség közigazgatási területén működő négy szavazókörökhöz tartotó területi beosztás a következő:
001. szavazókör (Faluház): Algyői repülőtér, Bartók Béla u., Búvár u., Búzavirág u., Egészségház u., Fazekas u.,
Gólya u., Kastélykert u. páros házszámok 106-tól, Kastélykert u. páratlan
házszámok 117-től, Kiserdő sor, Kuktor,
Munkásszálló barakképület, Nyomás
köz, Pipacs u., Sirály u., Sport u., Tiszavirág u., Tópart u., Tűzoltó laktanya.
002. szavazókör (Alkotóház): Aranyhíd u., Béres u., Bíró u., Boróka u.,
Görbe u., Kastélykert u. páratlan házszámok 37-től 115-ig, Kastélykert u.
páros házszámok 38-tól 104-ig, Korsó u., Könyök u., Lőrinc u., Pesti u.,
Süli András u., Szamóca u., Szeder

u., Téglás u. páratlan házszámok 51től, Téglás u. páros házszámok 56-tól,
Tüskevár utca.

helyi u. folyamatos házszámok 2-től
20-ig, Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 22-től 22-ig.

003. szavazókör (Civil Szervezetek
Háza): Apród u., Bányász u., Dália
u., Egri u., Fűzfa sor, Géza u., Hóvirág u., Kastélykert u. páratlan házszámok 1-től 35-ig, Kastélykert u. páros
házszámok 2-től 36-ig, Kerekes u.,
Kikelet u., Kócsag u., Komp u., Kőfal
u. folyamatos házszámok 2-től 8-ig,
Nyírfa u., Patkoló u., Piac tér, Rodostó
u., Sövény u., Sugár u., Szőlő u., Téglás u. páratlan házszámok 9-től 49-ig,
Téglás u. páros házszámok 2-től 54-ig
Törpe u., Tüzér u., Vadvirág u., Vásár-

004. szavazókör (Algyői Szivárvány
Óvoda tornaszoba): Bácska u., Berek
u., Csángó u., Csergő telep, Csónak u.,
Farki rét, Gorzsa tanya, Gyevi tanyák,
Irma major, Keszeg u., Kosárfonó u.,
Kőfal u. folyamatos házszámok 9-től,
Külterület tanya, Ladik u., Nagyfai célgazdaság, Prágai u., Radnai u.,
Rákóczi telep, Sártó őrház, Szüret u.,
Téglás u. folyamatos házszámok 5-től
5-ig, Tutaj u., Vásárhelyi u. folyamatos
házszámok 21-től 21-ig, Vásárhelyi u.
folyamatos házszámok 23-tól.

14

...a Tisza Virága

Választási információk
Az önkormányzati általános választások keretében a szavazás október 13-án reggel 6 órától egészen 19 óráig tart.

Több mint 17 ezer mandátumról döntenek a választók az önkormányzati választáson. A választásra jogosult több mint
8 millió választópolgár mindegyike szavazhat lakóhelye polgármesterére, 3177
mandátum sorsáról döntenek a választók.
A települési önkormányzatoknál 16 787
mandátumról szavazhatnak a választók.
A 3008, tízezer lakosnál kisebb településen egyéni listán szavaznak a választópolgárok a képviselőkre, ezeken a településeken 14 522 mandátum sorsa dől el. A
megyei közgyűlésekben 381, a Fővárosi
Közgyűlésben 33 mandátum sorsa dől el
október 13-án.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A polgármester választásának szavazólapján a
választópolgár egy jelöltre szavazhat. Az
egyéni listán képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselők
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot. Az
egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
ahány egyéni listás mandátum kiosztható,
azaz Algyőn 8 főre.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel. A
választópolgárt a szavazást megelőzően
a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy
személyi azonosítóját. A választópolgár
személyazonosságát igazolhatja Érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel, vagy ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
ideiglenes útlevéllel.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az
a választópolgár nyújthatja be, aki június
26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási
helyének érvényessége legalább október
13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb október 9-én 16
óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához. Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb október 9-én 16 óráig, míg a
személyes vagy elektronikus azonosítást
követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. Szavazni
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csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet.
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet
mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni
a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb
indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség
mozgóurna igénylésére. A mozgóurna
iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb
október 9-én 16 óráig, míg személyesen
vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16 óráig nyújthat be. Október 11-én 16 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus
úton, vagy az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel október 13-án
12 óráig adható be kérelem.
A választási kampányidőszak október
13-án 19 óráig tart. A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló
épületben, a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység
október 13-án nem folytatható. Ezen a
területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem
folytatható kampánytevékenység. Október 13-án választási gyűlés sem tartható, továbbá politikai reklámot nem lehet
közzétenni.
Részletes tájékoztatásért az algyői polgármesteri hivatalban a Helyi Választási
Irodához lehet fordulni: 06 (62) 517-511,
jegyzo@algyo.hu (Dr. Varga Ákos – HVI
vezető), 06 (62) 517-517/916, angyal.
zsolt@algyo.hu (Angyal Zsolt – HVI vezető-helyettes).

Figyelmesen olvassa el,
legfeljebb hány szavazatot adhat le.

Szavazata érvénytelen,
ha a megengedettnél több szavazatot ad le.

