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Csaknem 200 algyői lakos karácsonyát tette szebbé a helyi Vöröskereszt a nagylelkű vállalkozók és magánszemélyek segít-
ségével. Volt, akit ebéddel vendégeltek meg december 23-án, több mint hatvanan pedig csomagot is kaptak a lelkes segítők 
jóvoltából.

Ebéddel is segített a Vöröskereszt Ebéddel is segített a Vöröskereszt 

Részletek a 6. oldalon

Karácsonyi csomagosztásKarácsonyi csomagosztás
Minden algyői, aki betöltötte a 75. életévét, tavaly is csomagot kapott az önkor-
mányzattól az ünnepek előtt. Összesen 382 főnek tették szebbé a karácsonyát élel-
miszerekkel, valamint édességekkel. Részletek a 13. oldalon

Az Algyői Szivárvány Óvodában az ad-
venti készülődés rendhagyó módon legin-
kább a csoporton belüli tevékenységekről 

szólt, és talán ezáltal még személyesebbé, 
meghittebbé vált ez az időszak a gyerekek 
számára. Részletek a 7. oldalon

Plébánosunk most már Plébánosunk most már 
valóban a plébánosunkvalóban a plébánosunk
Fazakas Attila atya már hat éve vég-
zi szolgálatát Algyő nagyközségben, 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püs-
pök tavaly december elsejétől nevezte ki 
az algyői Szent Anna Plébánia plébáno-
sává. Részletek a 5. oldalon
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete pá-
lyázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. emelet 5. szám alatt megü-
resedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbe-
adására.
A lakás adatai:
Algyő, Búvár u. 9. emelet 5. sz., 72 m2 alapterület, 3 szoba; kom-
fortfokozata: összkomfort; bérbeadás jogcíme: költségalapú lak-
bér 40.392 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meg-
határozottak szerint
A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendel-

kező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló 
személyek

• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövede-
lemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme 
legalább 100.000 Ft/hó

• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkez-

nek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek 

meg
A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 
Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2021. január 11-e, 
hétfő 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető 
pályázati adatlap kitöltésével. 
A pályázatok elbírálásának ideje: 2021. január 22. 
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...a Tisza Virága

Kedves Algyőiek!

Sok minden kérdésessé vált az 
életünkben, de azt mindannyian 
érezzük, hogy a 2020-as év benne 
lesz a történelemkönyvekben. Eny-
nyi kétség, ennyi bizonytalanság 
és ennyi megválaszolatlan kérdés 
már jó régen nem kísérte a magát 
civilizált világnak nevező emberi 
társadalmat az útján. Megjelent az 
életünkben a tartós félelem. Féle-
lem valami olyantól, amit igazából 
nem is ismerünk, amitől hamarabb 
kezdtünk el tartani, mint ahogy ta-
lálkoztunk vele, ami a hírek szerint 
nem kímél sem fiatalt, sem időst. 
Ez a félelem előbb utóbb minden-
kit megfertőzött. Aki nem félt, az 
előbb utóbb magától a félelemtől 
kezdett félni. Vannak, akik örülnek 
a korlátozó intézkedéseknek, de so-
kan vannak olyanok is, akik értetle-
nül állnak a jelenlegi helyzet láttán. 
Lehet vitatkozni sok mindenen, 
de a legnagyobb naivitás talán azt 
várni, hogy az élet majd visszakerül 
a 2020 előtti kerékvágásba. Nem 
hiszem. A világ most esélyt ka-
pott, ha szándékosan, ha véletlenül 
arra, hogy változtasson. És nekünk 
mindannyiunknak részt kell ebben 

vennünk, mert ez a változás lehet 
rossz, de lehet jó is. Ha csak nézői 
vagyunk a folyamatoknak, akkor ne 
reklamáljunk a moziból való távo-
zás után, ha a második rész csapni-
valóbbra sikerül.

Én hiszek abban, hogy új világ 
fog épülni. Sokan hisznek benne. 
De a hit nem elég. Tenni is kell 
érte. Mindenkinek. Tudása és le-
hetőségei szerint. Elkezdve saját 
magával, a családjában, a baráti tár-
saságában, a településén, és így to-
vább. Hiszem, hogy a közösségek, 
az emberi kapcsolatok föl fognak 
értékelődni. Örülni fogunk annak, 
hogy az anyagi javak hajhászásának 
béklyója szép lassan lehullik rólunk 
és talán végre újra megértjük az élet 
valódi lényegét. 

Algyő egy olyan közösség, ahol 
ez az új világ termőtalajra találhat. 
Olyan emberek élnek itt és olyan ér-
tékek halmozódtak föl, akik és ame-
lyek segíthetnek mindenkit abban, 
hogy a megfelelő irányba forduljon 
az élete.

2021 vízválasztó év lesz. Nehéz 
hónapok várnak ránk, hisz nehéz, 
főként anyagi hatással bíró döntést 

kell meghoznunk, amiben sajnos 
sok segítségre a nagypolitikától sem 
számíthatunk. Szerkezeti változta-
tásokat kell eszközölnünk több te-
rületen, amelyek már jó ideje szük-
ségesek lettek volna, de hiányzott 
az elszántság az elmúlt 20 évben. 
Most fokozatosan ezeket meg kell 
lépnünk azért, hogy ez a telepü-
lés továbbra is olyan lehetőségeket 
tudjon biztosítani az itt lakóknak, 
amelyek eddig megkülönböztet-
tek minket másoktól. Áldozatokat 
kell hoznunk, amelyek nem biztos, 
hogy mindenkinek tetszeni fognak 
elsőre, de hosszú távon be fogják 
látni, hogy érdemes volt. 

A település tovább fog fejlődni, 
mind az épített környezetet, mind 
az életminőséget tekintve. Tele-
pülésvezetőként a feladatom most 
kettős: egyrészt az igen jelentős 
pénzbeli elvonások ellenére taka-
rékos gazdálkodással biztosítanom 
kell Algyő működését, és további 
külső források bevonásával tovább 
fejleszteni ezt a gyönyörű falut. 
Másrészt – a sajnos egyre nagyobb 
kiszolgáltatottság ellenére – erősí-
tenem kell ennek a közösségnek az 
összetartását, a tenni akarását. Mert 
bármi is történjék, mi saját magunk, 
itt helyben szeretnénk eldönteni, 
hogy mi a jó nekünk.

Köszönöm minden egyes algyői-
nek és itt dolgozónak, hogy ebben a 
válságos esztendőben tisztességgel 
és becsülettel helytálltunk, és mint 
közösség jól vizsgáztunk.

A 2021-es évhez kívánok mind-
annyiunknak bölcsességet, erőt és 
tettekkel párosuló hitet.

Molnár Áron
polgármester



4

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Jótékonysági adománygyűjtés rendhagyó módon

Amikor kiderült, hogy nem lehet ren-
dezvényt tartani, a hagyományos ko-
molyzenei koncert megszervezése el-
maradt és az ezzel járó lelkesedés is 
alábbhagyott. Beszéltem a zenészekkel, 
akik minden évben csodásan játszanak 
nekünk és ők még azt is vállalták volna, 
hogy készítenek felvételt, de valahogy 
az már nem ugyanaz az érzés lett volna, 
mint ott ülni a faluház nagytermében és 
hallgatni, ahogy megszólalnak a szebb-
nél szebb dallamok. 

Aztán sorra jöttek az üzenetek: lesz 
adománygyűjtés, hova és mikor tudjuk 
eljuttatni a pénzt? Ez olyan lendületet 
adott, hogy azt gondoltuk, ha másképp 
is, de meg kell szervezni a gyűjtést. Is-
mét számíthattunk a Gyevikult Nkft. 
együttműködésére, akik szívesen vállal-
ták, hogy munkaidőben hozzájuk is el 
lehet juttatni a támogatói összeget. És 
csak gyűlt, gyűlt a pénz. Csodás érzés 
volt, hogy milyen sokan jöttek és ad-
tak, köztük olyan emberek is, akik nem 
Algyőn élnek, de mégis szerettek volna 
segíteni.

Két hét alatt 150 ezer forint jött össze, 
amit egyenlően elosztva 15 család kapott 
meg karácsony előtt. A támogatandó 
családok listáját a védőnők, az óvoda és 
a bölcsőde állította össze, köszönet érte.

Szalmáné Simon Éva mesefinom 
kalácsot, Fodor László mézet küldött a 
családoknak. Gulyás Sándor polgárőr 

segítségével sikerült eljutni egy nagyfai 
családhoz is.

Hálásan köszönöm az algyői csalá-
dok nevében mindenkinek, aki segített!

„Az élet fontos dolgai nem azok, 
amiket általában fontosaknak tartunk. 
Pénz, pálya, haladás, siker, munka: ha 
arról van szó, hogy megtaláljuk magun-
kat ebben a világban s érdemesnek ítél-
jük a benne létezést, akkor ezek mind 
nagyon aprócska dolgok. Az érzések és 
a hangulatok fontosak, melyek lelkün-
ket színezik s a lelkünkön keresztül a vi-
lágot is, melyben élünk.” (Wass Albert)

Molnárné Dudás Katalin
Algyői Kerecsen Egyesület

Ez az év sok szempontból más volt, de egy biztosan nem változott: az emberek szeretnek segíteni.
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Plébánosunk most már valóban a plébánosunk

– Mikor döntött úgy, hogy a papi hiva-
tást választja? Miből gondolta, hogy ez 
lesz az útja?
– A papi hivatás választása az egy olyan 
folyamat része, amelynek a végén az em-
ber kimondja az igent az isteni meghí-
vásra. Ennek kialakulásban nagyon so-
kat jelentett a családom vallásos háttere 
mind anyai, mind apai ágon. Illetve az, 
hogy gyerekként, fiatalként a helyi kö-
zösségi életben részt vettem. Ebben a 
folyamatban legfontosabb talán, amit ki 
tudnék emelni a nagyon korán elkezdett 
ministrálás, az oltár körüli szolgálat, ami 
körülbelül 5 évesen valósult meg az én 
életemben. Nyilván ezután az élet meg 
a Jóisten hozza magával, hogy vallásos 
gimnáziumba jártam Gyulafehérváron, 
majd utána döntöttem úgy, hogy a teo-
lógiát és a papi hivatást szeretném az 
életemben vállalni. A teológia elvégzé-
se 6 év. Ez a 6 év arra szolgál, hogy az 
ember megvizsgálja magát, hogy ez-e 
az ő útja, tényleg ezt szeretné-e csinálni. 
Nyilván ez idő alatt el tudjuk dönteni, 
hogy tényleg a papi hivatásnak szeret-
nénk-e szentelni magunkat vagy esetleg 
ez nem a saját utunk lesz. Nagyon sok 
lelki program van, évi és havi lelkigya-
korlatok, lelki hétvégék, amelyek segíte-
nek a döntés megszületésében. 

– Algyő előtt hol tevékenykedett? Sok 
helyen megfordult?
– A kispapi létünk azt is jelentette, hogy 
úgynevezett pasztorális hétvégéken, ami 
minden félévben más-más plébánián 
zajló hétvége volt, megismertük az adott 
plébániákat. Minden nyáron két hetet 
egy másik plébánián töltöttünk. Majd a 
diakónuszszentelés után, ami az egyházi 
rend első lépcsőfoka, fél évet, mint di-
akónusi gyakorlatot Mezőtúron töltöt-
tem. Utána a segédlelkészi helyeim Bé-
késcsaba és Gyula voltak. Ezt követően 
Orosházára helyeztek plébánosnak. Ek-
kor hozzám tartozott még Székkutas és 
Szentetornya is. Ezt követően kerültem 
Szegedre kórházlelkésznek a Móraváro-
si Plébániához, majd 2014. április 1-jén 
jöttem Algyőre.
– Hogyan érintette, hogy Algyőt is rá-
bízták? Mégiscsak egy kis település�
– Úgy gondolom, hogy az algyői létem 
nem azon múlik, hogy kis vagy nagy 
településen van-e az ember. Kis vagy 
nagy hely attól függ, hogy mennyit 
dolgozunk. Azon múlik, hogy meny-
nyire tesszük a kis helyet naggyá vagy 
a nagy helyet kicsivé, ez mind a mun-
kák gyümölcsétől függ. Nagyon szeretek 
Algyőn lenni, a lelkipásztorkodásnak ez 
egy nagyon más szegmense. 
– Mi a legnehezebb a munkájában, il-
letve mit szeret benne a legjobban csi-
nálni?
– Minden hivatásnak vannak árnyolda-
lai, amit nehezebben végzünk. Eddigi 
pályám talán legnehezebb feladata az 
volt, amikor kórházlelkészként kora-
szülött gyerekeket kereszteltem, és egy 
ilyen esetnél egy apróságot körülbelül 
30 nap után nekem kellett eltemetnem 
is. Ezek borzasztóan nehéz dolgok. 
Ahogyan betegágynál megállni vagy te-
metésen helytállni, ezek mind magával 
rántják az embert és mélyen megérintik. 
A másik oldalon áll azonban egy esküvő, 

egy keresztelő, akár egy olyan szent gyó-
nás vagy lelki beszélgetés, amikor érzem, 
hogy tudtam segíteni és visszavezetni az 
embertársamat a jó útra. Ez pedig mind 
pozitív hatással töltötte el a hivatásomat.
– Mi a célja azzal, hogy egész életét egy 
hivatásnak szenteli?
– A hivatást általában egy életen át vé-
gezzük, és minden hivatásnak megvan a 
célja. Az enyém az, hogy vagy visszave-
zessem az embereket Isten útjára, vagy 
segítsek nekik azon maradni. Ahogy 
szoktam mondani az üdvösség útján, 
a Jóisten felé tartó úton vezetni őket a 
lelki táplálék, a szentmisék, a szentségek 
kiszolgáltatásával.
– Szabadidejében mit szokott csinálni?
– Szabadidőm egyre kevesebb van. An-
nak ellenére, hogy minden lelkipásztor-
nak évi egy hónapot ír elő a kánonjog, 
illetve heti egy szabadnapot, ezt a 30 
napot nem sikerül mindig abszolválni. 
Szabadidőmben próbálok a pihenésre, 
a sportolásra koncentrálni. Teniszezek, 
pingpongozok és tollasozok. Most már 
elkezdtem futni is, ezzel a végleteket 
kicsit leküzdöm. Fontos regenerálódni 
testiekben és lelkiekben, hogy az utána 
következő hat napon tudjam a hivatáso-
mat rendesen végezni. Mi, lelkipászto-
rok kicsit fordított életet élünk, amikor 
más nem dolgozik, mi akkor végezzük a 
munkánkat és amikor más dolgozik, mi 
akkor tudunk kicsit pihenni.

Fazakas Attila atya már hat éve végzi szolgálatát községünkben, azonban Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök 
2020. december elsejétől nevezte ki az algyői Szent Anna Plébánia plébánosává. Legfőbb ideje, hogy kicsit közelebbről 
is megismerjük lelkipásztorunkat.
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Csomagokkal és ebéddel segített a Vöröskereszt

2020-ban is székelykáposz-
ta rotyogott a bográcsokban 
december 23-án a régi iskola 
udvarán, míg az épületben 
tartós élelmiszerekből cso-
magok készültek. A Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Me-
gyei Szervezetének Algyői 
Alapszervezete ugyanis ez-
úttal sem feledkezett meg a 
nehéz sorsú algyőiekről.

Több éve hagyomány 
már ugyanis, hogy a szeretet 

ünnepe előtt ebédet főznek 
számukra, valamint desz-
szertet is sütnek, az utóbbit 
ezúttal a Vámos Cukrász-
da készítette el. Emellett 
pedig egy-egy szaloncukor 
csomag is párosult a gyü-
mölcskenyér mellé. Gon-
da Károlynétól, a szervezet 
képviselőjétől megtudtuk, 
összesen 190 helyi kapott a 
meleg ételből, mindannyian 
meghívót kaptak az ételosz-

tásra. Emellett a karácsonyt 
megelőző napokban 63 cso-
magot is szétosztottak. Volt, 
aki ebédet kapott, míg más 
ajándékcsomagot, a leghát-
rányosabb helyzetben lévők 
pedig mindkét segítségben 
részesültek.

Beszámolt arról is, hogy a 
csomagokba tett tartós élel-
miszereket adománygyűjtő 
akció során kapták, amit 
kétszer is megszerveztek 
egy élelmiszeráruház-lánc 
szegedi üzletében. Hozzá-
tette, mindenkit a helyi ne-
velési és oktatási, valamint 

szociális intézmények dol-
gozóinak segítségével vá-
lasztottak ki, továbbá a szer-
vezet tagjai is rendszeresen 
járják az utcákat és figyelik, 
hogy kinek van szüksége se-
gítségre.

Kiemelte, az adományo-
zás ezúttal sem valósult vol-
na meg a nagylelkű helyi 
vállalkozók és magánsze-
mélyek, valamint az önkor-
mányzat támogatása nélkül.

Csaknem 200 algyői karácsonyát tette szebbé a helyi Vöröskereszt a nagylelkű vállalkozók és magánszemélyek segít-
ségével. Volt, akit ebéddel vendégeltek meg december 23-án, volt, aki csomagot kapott, a leghátrányosabb helyzetben 
lévők pedig mindkettőben részesültek.
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Óvodai advent

Minden korosztályban készültek Mi-
kulásnak szánt rajzok, barkácsmunkák, 
amelyek az alkotásöröm mellett érzelmi 
motivációt is jelentettek az óvódásoknak. 
Intézményünk évről évre visszajáró Mi-
kulását, Kovács Jóska bácsit az udvaron 
fogadták a gyerekek, de akadtak olya-
nok is, akik az ablakból integetve dalol-
tak, verseltek neki. Ajándék, és egy-egy 
jó szó nélkül persze ez alkalommal sem 
távozott, a nekünk írt, személyes hangú 
levelének felolvasását pedig rábízta az 
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a Nyuszi csoport karácsonyi műsora az 
óvodai közösségünk lelkét melengette. 
A jelenet és a tánc megragadta a kará-
csony lényegét.

A fa alá tett ajándékok kibontása igazi 
önfeledt boldogságot hozott számukra.

Az óvoda ebben az időszakban is 
változatos tevékenységet kínált fel, va-
lamennyi kisgyermek lélekben és élmé-
nyekben gazdagodhatott általuk.

Algyői Szivárvány Óvoda

Ebben az évben a téli ünnepkör rendezvényinek megvalósítását is átgondolásra késztette a kialakult járványhelyzet. 
Az adventi készülődést is a csoporton belüli tevékenységek uralták, és talán ezáltal még személyesebbé, meghittebbé 
vált ez az időszak.
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ismét összefogásból lett betleheme a településnek

Már 14 éves hagyománya van Algyőn an-
nak, hogy minden december elején betle-
hemet állítanak a templom előtt az Algyői 
Faluvédő Polgárőr Egyesület és az Algyői 
Nőegylet közösen. Tavaly is ápolták ezt a 
hagyományt, így advent második vasárnap-
jára különleges díszt kapott a nagyközség.

Gulyás Sándortól, a polgárőrök elnö-
kétől megtudtuk, azért csak ekkora ké-

szültek el a Jézus születését bemutató 
művel, mert a Nőegylet tagjainak fel-
adata a település adventi koszorújának 
elkészítése is, így az első vasárnapra azt 
díszítették fel.

December 6-án viszont reggeltől 
késő délutánig zajlott a munka a Szent 
Anna templom előtt. Először a szer-
kezetet állították össze a polgárőrök, 

azonban ez már nem az eredeti, amit 14 
évvel ezelőtt raktak össze. Kezdetben 
egy nagyobb és nehezebb szerkezetet 
állítottak fel, viszont hét évvel ezelőtt 
változtattak, és egy sokkal könnyedebb, 
egyszerűbben tárolható faszerkezetet 
készítettek. Gulyás Sándor elmondta, 
nem csak a fából készült betlehem ösz-
szeállítása, hanem annak megvilágítása 
is az ő feladatuk. A díszítés és a beren-
dezés már a Nőegylet dolga, ők gondos-
kodnak arról, hogy Jézus, Mária, József, 
a pásztorok és az állatok is mindig a he-
lyükön legyenek.

Gulyás Sándor kiemelte, mindez 
persze a nagylelkű algyőiek nélkül idén 
sem jöhetett volna létre, hiszen Kovács 
Sándor mezőgazdasági vállalkozó biz-
tosította a szükséges szalmabálákat, a 
Gyeviép Nkft. a szállításban segített, 
míg ifj. Bába István, Terhes Tamás és 
Sziráki Károly az összeszerelésben mű-
ködött közre.

A betlehem január 6-ig, vagyis Víz-
kereszt napjáig volt látható.

Egy hónapon át díszítette a Szent Anna templom előtti teret a polgárőrök és a Algyői Nőegylet tagjai által készített 
betlehem. Több felajánló is segítette a munkájukat.

Megújult a MOL körforgalom

Az eseményen elhangzott, hogy a kará-
csonyfára hasonlító szobor nagynyomá-
sú termelési szerelvényt ábrázol, amit az 
algyői önkormányzat, a MOL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyrt., valamint az 

Algyő és térsége „JURA” Ipari Park és 
Technológiai Központ állíttatott közö-
sen.

Füzesy István alpolgármester az avató 
ünnepségen kiemelte, évek óta érlelő-
dött már az a gondolat a település ve-
zetésében, hogy a körforgalomban egy 
szobrot helyeznek el, ami jól megmu-
tatja, hogy fontos ipari terület található 
a környéken.

Az emlékmű és a körforgalom felújí-
tása Algyő Nagyközség Önkormányza-
ta, a MOL Nyrt., a „JURA” Ipari Park 
és a Magyar Közút Zrt. összefogásával 
valósulhatott meg, és a nagyközség és 

térségére jellemző olajiparra emlékeztet 
minden arra járót.

Megújult és különleges szobrot kapott a 47-es főúton lévő MOL körforgalom, amit december 4-én adtak át ünnepé-
lyes keretek közt.



2021.Algyő
JÚLIUS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AUGUSZTUS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SZEPTEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

OKTÓBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DECEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Tihamér, 
Annamária Ottó Kornél, Soma Ulrik

Emese, Sarolta Csaba Appolónia Ellák Lukrécia Amália Nóra, Lili

Izabella, Dalma Jenő Örs, Stella Henrik, Roland Valter Endre, Elek Frigyes

Emília Illés Dániel, Daniella Magdolna Lenke Kinga, Kincső Kristóf, Jakab

Anna, Anikó Olga, Liliána Szabolcs Márta, Flóra Judit, Xénia Oszkár

Boglárka

Lehel Hermina
Domonkos, 
Dominika Krisztina Berta, Bettina Ibolya László

Emőd Lőrinc
Zsuzsanna, 
Tiborc Klára Ipoly Marcell Mária

Ábrahám Jácint Ilona Huba
István
Nemzeti ünnep Sámuel, Hajna Menyhért, Mirjam

Bence Bertalan Lajos, Patrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix, Erna

Rózsa Erika, Bella

Egyed, Egon Rebeka, Dorina Hilda Rozália Viktor, Lőrinc

Zakariás Regina Mária, Adrienn Ádám Nikolett, Hunor Teodóra Mária

Kornél Szeréna, Roxána Enikő, Melitta Edit Zsófia Diána Vilhelmina

Friderika Máté, Mirella Móric Tekla
Gellért, 
Mercédesz

Eufrozina, 
Kende Jusztina

Adalbert Vencel Mihály Jeromos

Malvin Petra Helga

Ferenc Aurél Brúnó, Renáta Amália Koppány Dénes Gedeon

Brigitta Miksa Kálmán, Ede Helén Teréz Gál Hedvig

Lukács Nándor Vendel Orsolya Előd
Gyöngyi
Nemzeti ünnep Salamon

Blanka, Bianka Dömötör Szabina
Simon, 
Szimonetta Nárcisz Alfonz Farkas

Marianna
Mindenszentek Achilles Győző Károly Imre Lénárd Rezső

Zsombor Tivadar Réka Márton Jónás, Renátó Szilvia Aliz

Albert, Lipót Ödön
Hortenzia, 
Gergő Jenő Erzsébet Jolán Olivér

Cecília
Kelemen, 
Klementina Emma Katalin Virág Virgil Stefánia

Taksony András, Andor

Elza Melinda, Vivien Ferenc, Olívia
Borbála, 
Barbara Vilma

Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella

Luca, Otília Szilárda Valér Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta Viola

Teofil Tamás Zéno Viktória Ádám, Éva
Eugénia
Karácsony

István
Karácsony

János Kamilla Tamás, Tamara Dávid Szilveszter
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Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránt, Loránd Gusztáv Antal, Antónia

Piroska Sára, Márió
Fábián, 
Sebestyén Ágnes Vince, Artúr Zelma, Rajmund Timót

Pál Vanda, Paula Angelika Károly, Karola Adél Martina, Gerda Marcella

Ignác Karolina, Aida Balázs Ráhel, Csenge Ágota, Ingrid Dorottya, Dóra Tódor, Rómeó

Aranka Abigél, Alex Elvira
Bertold, 
Marietta Lívia, Lídia Ella, Linda Bálint, Valentin

Kolos, Georgina Julianna, Lilla Donát Bernadett Zsuzsanna Aladár, Álmos Eleonóra

Gerzson Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos, Bátor Elemér

Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra, Inez Tamás

Zoltán Franciska, Fanni Ildikó Szilárd Gergely Krisztián, Ajtony Matild

Kristóf
Nemzeti ünnep Henrietta Gertrúd, Patrik Sándor, Ede József, Bánk Klaudia Benedek

Beáta, Izolda Emőke Gábor, Karina Irén, Irisz Emánuel Hajnalka
Gedeon, 
Johanna

Auguszta Zalán Árpád

Hugó
Áron
Nagypéntek Buda, Richárd

Izidor
Húsvét

Vince
Húsvét Vilmos, Bíborka Herman Dénes Erhard Zsolt Leó, Szaniszló

Gyula Ida Tibor Anasztázia, Tas Csongor Rudolf Andrea, Ilma

Emma Tivadar Konrád Csilla, Noémi Béla György Márk

Ervin Zita Valéria Péter Katalin, Kitti

Fülöp, Jakab
Munka ünnepe Zsigmond

Tímea, Irma Mónika, Flórián Györgyi Ivett, Frida Gizella Mihály Gergely, Lana

Ármin, Pálma Ferenc Pongrác Szervác, Imola Bonifác Zsófia, Szonja Mózes, Botond

Paszkál Erik, Alexandra Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita
Dezső
Pünkösd

Eszter,
Eliza
Pünkösd Orbán Fülöp, Evelin Hella Emil, Csanád Magdolna Janka, Zsanett

Angéla, 
Petronella

Tünde Kármen, Anita Klotild Bulcsú Fatime Norbert, Cintia

Róbert Medárd Félix Margit, Gréta Barnabás Villő Antal, Anett

Vazul Jolán, Vid Jusztin Laura, Alida Arnold, Levente Gyárfás Rafael

Alajos, Leila Paulina Zoltán Iván Vilmos János, Pál László

Levente, Irén Péter, Pál Pál
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...a Tisza Virága

Karácsonyi csomagosztás az algyői időseknek
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
382 csomagot készített össze december-
ben, hogy szebbé tegye az idősek kará-
csonyát és az ünnepre való készülődést. 
Az ajándékot Algyő 75. év feletti lako-
sai kapták. Idén rendhagyó módon, nem 
a Faluházba hívták meg az érintetteket, 
hogy egy karácsonyi műsor kíséretében 
tudják őket megajándékozni, hiszen a 
jelenlegi korlátozások miatt erre ebben 
az évben nem volt lehetőség.

A csomagokat az AESZI és a Gye-
vitur Nkft. munkatársai szállították ki, 
illetve személyesen is érte lehetett men-
ni, ha valaki nem tartózkodott otthon, 
amikor azt megpróbálták kézbesíteni. 
Az osztás egyik napján Molnár Áron 
polgármester is besegített a munkába. 
Az időseknek szánt csomagokba élel-
miszer és édesség került.

A lakosok nagy örömmel fogadták az 
ajándékot és a gesztust is.

Szent János áldása a borokra
A Szent Anna templomban Fazakas 
Attila atya áldotta meg az újborokat. 
A Szent János-napi borszentelés ha-
gyománya a 13. században terjedt el 
Németországból. A Magyar Néprajzi 
Lexikon azt írja, német neve „Johann-
isminne”, mert a pap e szavakkal nyúj-
totta át a bort híveinek: „Igyátok Szent 
János szeretetét”. A szertartás hazánkba 
is eljutott, főleg a német lakosságú váro-
sokban volt általános.

A szentelt bornak is – mint minden 
egyéb szentelménynek – mágikus erőt 

tulajdonítottak. „A bort termő vidé-
keken a nép is szenteltetett bort, amit 
fül- és fogfájás, rontás ellen használtak, 
a boroshordókba öntöttek belőle, hogy a 
következő esztendőben is jó termés le-
gyen. A középkorban szentelt borral kí-
nálták meg azokat, akik búcsúzkodtak, 
útnak indultak, hogy Szent János áldása 
oltalmazza őket” – írja a lexikon. Ha a 
hívő buzgó imával veszi magához a ne-
dűt, akkor az megóvja a testi és a lelki 
bajoktól, az utazás alkalmával fenyegető 
veszedelmektől, az ördög kísértéseitől.

Életet mentett 
a szén-monoxid 
érzékelő
 
Január 4-én az esti órák-
ban Algyőre riasztották 
a szegedi hivatásos tűz-
oltókat. Egy magánház 
fürdőszobájában jelzett 
be a szén-monoxid-érzé-
kelő, amelynek köszön-
hetően senki sem sérült 
meg. A tűzoltók műsze-
rei is kimutatták a meg-
emelkedett mérgező gáz 
koncentrációt. A gázszol-
gáltató a lakók bizton-
sága érdekében, a hiba 
kijavításáig a fürdőszobai 
fogyasztót lekapcsolták a 
szolgáltatásról.
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Ajándékozási szerződés

• Mivel szerződésről van szó, nem 
elegendő az ajándékozó részéről az 
ajándékozási szándék, a megaján-
dékozottnak is el kell fogadnia az 
ajándékot.

• Az ajándékozó ingyenesen ruház-
za át az ajándék tulajdonjogát. Az 
ajándékot pedig a megajándéko-
zottnak át kell adni. Ez a birtokát-
ruházás az ingatlannál például a 
kulcsok átadásával történik.

• Az ajándékozási szerződés írásba 
foglalása ingatlan esetében kötele-
ző, és javasolt a szokásos mértéket 
meghaladó ajándékoknál.

• A szokásos mérték meghatározásá-
nál mindig a felek családi, vagyoni 
viszonyait veszik figyelembe, de 
általánosságban elmondható, hogy 
például egy gépjármű már megha-
ladja a szokásos mértéket.

• Ingóságok, főleg készpénz ajándé-
kozását a szerződő felek maguk is 
írásba foglalhatják. Nem szüksé-
ges hozzá közjegyző vagy ügyvéd 
közreműködése, sőt két tanú előtti 
aláírással is megerősíthetik szerző-
désüket.

• A szokásos mértékűnél nagyobb 

ajándékozás írásba foglalása nem 
a bizalmatlanság jele, hanem azt 
jelzi, hogy a szerződő feleknek igé-
nye van arra, hogy az ügylet egyér-
telmű és átlátható legyen. Éppen 
ezért akkor éri el a célját, ha abban 
a tényleges körülményeket rögzí-
tik. Nem mindegy ugyanis, hogy 
például egy bizonyos összegű pénz 
átadására vagy átutalására valami-
nek a vételáraként került sor, eset-
leg kölcsönbe adták, vagy ajándék-
nak szánták.

• Az ajándékozás ingyenes, de van 
valamilyen indoka. Fontos, hogy a 
szerződésbe a valódi indok kerül-
jön, hiszen ha az az ok, amely mi-
att az ajándékozás történik, később 
meghiúsul, akár az ajándék is visz-
szakövetelhető.

• Az ingyenesség miatt ugyanis jog-
szabályban meghatározott esetek-
ben az ajándékozó megtagadhatja 
az ajándék átadását, és vissza is kö-
vetelheti az ajándékot.

• Megtagadható az ajándék átadása, ha 
az ajándékozó saját körülményeiben 
vagy a megajándékozotthoz fűződő 
viszonyában olyan lényeges változás 
történik, amely miatt nem várható el 
tőle a szerződés teljesítése.

• Az ajándékozó a meglévő ajándé-
kot vagy az annak helyébe lépett 
értéket például visszakövetelheti, ha 
az ajándékozónak a szerződéskö-
tés után bekövetkezett változások 
miatt a saját létfenntartása érdeké-
ben szüksége van az ajándék visz-
szaadására, és ez a megajándékozott 
létfenntartását nem veszélyezteti. 
Esetleg a megajándékozott vagy 
vele együtt élő hozzátartozója az 

ajándékozó vagy közeli hozzátar-
tozója rovására súlyos jogsértést 
követ el. Vagy éppen a szerződés 
megkötését követően véglegesen 
meghiúsul az a feltevés, az az indok, 
amelyre figyelemmel az ajándékozó 
az ajándékot adta, és e nélkül nem 
került volna sor az ajándékozásra.

• A megajándékozott viszont nem 
köteles visszaadni az ajándékot, ha 
az ajándékozó létfenntartását jára-
dékkal vagy természetbeni tartással 
megfelelően biztosítja.

• Nem lehet visszakövetelni az aján-
dékot, ha az ajándék vagy a helyébe 
lépett érték az ajándékozó vagy kö-
zeli hozzátartozója sérelmére elkö-
vetett jogsértés időpontjában már 
nincs meg, vagy ha a sérelmet az 
ajándékozó megbocsátotta.

• Megbocsátásnak, illetve a vissza-
követelésről való lemondásnak szá-
mít, ha az ajándékozó az ajándékot 
megfelelő ok nélkül hosszabb idő 
alatt sem követeli vissza.

• A szokásos mértékű ajándékot nem 
lehet visszakövetelni. 

• Ingatlan, és az egy megajándéko-
zottnak jutó, jelenleg 150 ezer fo-
rint feletti forgalmi értékű ingó 
(tehát pénz is) ajándékozása esetén 
a megajándékozottnak ajándékozási 
illetéket kell fizetnie. A különféle il-
letékmentességek és kedvezmények 
között a rokonság szempontjából a 
legfontosabb, hogy 2020. július 8. 
napjától már nemcsak az egyenesá-
gi rokonok (tehát nagyszülő, szülő, 
gyermek, ideértve az örökbefogadá-
son alapuló rokoni kapcsolatot is) és 
a házastársak között illetékmentes 
az ajándékozás, de a testvérek (fél-

Folytatjuk sorozatunkat az Algyői Hírmondóban, amelynek célja, hogy gyakorlatias tanácsokkal szolgáljunk. Az 
ajándékozási szerződés rokonságban, barátok, ismerősök között a legáltalánosabb szerződéstípus. Azonban a hétköz-
napi életben gyakori, szokásos mértékű ajándékokon felül előfordulhatnak nagyobb ajándékozások is, amelyeknek 
már jogilag is jelentősége lehet. Sajnos az ajándékozást követően megváltozó körülmények miatt a korábbi öröm for-
rása később akár problémát is jelenthet, ezért érdemes nemcsak az ingatlan, de a nagyobb értékű ingóságok, esetleg 
pénz ajándékozásával kapcsolatos tudnivalókat is áttekinteni.
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testvérek) között is. Hiszen a törvény 
illetékmentesség szempontjából test-
vérnek azt a személyt tekinti, akinek 

legalább az egyik szülője (örökbe-
fogadója) azonos a megajándéko-
zó szülőjével (örökbefogadójával). 
Egyéb rokoni kapcsolat, például 
élettársak esetén az ajándékozás ille-
tékköteles. Ingatlan ajándékozásáról 
az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
miatt az adóhatóság hivatalból érte-
sül, de az ingók ajándékozását külön 
be kell jelenteni a NAV-hoz.

• Elidegenítési tilalommal terhelt in-
gatlant is el lehet ajándékozni (aho-
gyan adásvétel tárgya is lehet), de 
szükség van a tilalom jogosultjának 
írásbeli hozzájáruló nyilatkozatára

• Az ajándékozó az ajándékozáskor a 

saját maga számára fenntartott ha-
szonélvezeti jogával terhelten is el-
ajándékozhatja az ingatlant. 

• Az ajándékozásnak öröklési jogi kö-
vetkezményei is lehetnek osztályra-
bocsátási (beszámítási) kötelezett-
ség és kötelesrész szempontjából.

• Nemcsak élők között lehet ajándé-
kozni, de létezik halál esetére szóló 
ajándékozási szerződés is.

Amennyiben a olyan témát szeretné-
nek javasolni, amelyről szívesen olvasná-
nak, küldjék el a dr.borbely@invitel.hu 
e-mail címre.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

Hogyan is készült az Algyői Nőegylet a karácsonyra?

Szeretet, elfogadás, empátia, kreativitás 
utáni vágy, türelem tolerancia együtt-
működés, kedvesség figyelmesség, kö-
zös együttlét utáni vágy, találkozás. 
Amikor újból összejöttünk néhányan, 
hogy felújítsuk a 14 éve elkészült betle-
hemi bábukat ilyesfajta érzelmek gon-
dolatok környékeztek meg valameny-
nyiünket. Izgalommal fogtunk neki, 
újból az alkotásnak, hogy az Algyőn 
élő emberek is láthassák megújulva is-
mét a betlehemet. Az itt élők örömmel 
várakozhassanak a Kis Jézus születésé-
re. Nem volt könnyű a ráhangolódás, 

hiszen már régen készítettük, és most 
még szebbet szerettünk volna. Sok töp-
rengés és szabás varrás után mégiscsak 
elkészültek a megújult emberkék. Ko-
rábban az óvodások számára is készítet-
tünk a gyermekek méreteihez igazodva 
egy kisebb betlehemet, amelyet az idén 
ott is megújítottunk. Nagy örömmel 
fogadták a kisgyermekek és szüleik, 
hiszen most nem az Ovi Falu templo-
mába helyeztük el, hanem a bejárathoz 
közel, így sokszor láthatták a szülők és 
a gyermekek is. Meghitté vált a ráhan-
golódás az ünnepre.

Örülünk, hogy a szorongással, töltött 
évet kicsit megszépíthettük, a bezárkó-
zás mellett volt hova sétálni a családok-
nak a gyerekeikkel, az idős emberek is 
töltekezhettek a csillogó fényekkel kivi-
lágított betlehemben és a szép adventi 
koszorúban, amely a Fő téren várta az 
arra látogatókat.

Köszönjük a segítséget a Gyeviép 
Nkft.-nek és az Algyői Faluvédő Pol-
gárőr Egyesületnek, az óvónőknek és 
dajkáknak, a Nőegylet valamennyi tag-
jának, akik segítettek mindezek elkészí-
tésében a templom karácsony előtti ta-
karításában, valamint az ott elhelyezett 
virágkompozíciók elkészítésében.

Áldásokban gazdag, békés, boldog új 
esztendőt kíván az Algyői Nőegylet!



16

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Egy hónapig harcoltak a 168-as kúttal Algyőn

„Tegnap a Nagyalföldi Kőolaj- és Föld-
gáztermelő Vállalat szegedi üzemének 
168-as számú olajkútja eddig meg nem 
állapított okok miatt kitört. A szemtanúk 
elmondása szerint 8 óra 20 perckor lesza-
kadt a béléscső tolózárja, és a több mint 
100 atmoszférával kiáramló szénhidrogén 
pillanatok alatt meggyulladt. A közelben 
tartózkodó Veinhoffer Ferenc fúrómester, 
valamint Dávid László olajmunkás gáz-
mérgezést szenvedett. A torony acélszer-
kezete fél óra leforgása alatt felizzott és 
összeroskadt, maga alá temetve az olajkút 
száját” – számolt be a Délmagyarország 
az 1968. december 19-én történt esetről.

Először nagy teljesítményű erőgépek-
kel megkezdték a kettős földvédőgát-
rendszer építését. Nem sokkal később 
felvonult a tűzoltóság, még Budapestről 
érkeztek a különböző egységek, majd a 
katonai műszaki alakulatok is bekapcso-
lódtak a mentésbe.

„Szerencsére mindössze egy tanya áll 
a kitörés szomszédságában, Algyő lakos-
ságát nem fenyegeti veszély. A tűzoltók 
felöltötték azbeszt ruhájukat, vízsuga-

rakkal hűtik a gépeket, tárgyakat. Lezár-
ták a szeged-hódmezővásárhelyi utat, a 
forgalmat kerülőúton bonyolítják” – írta 
Matkó István. A 47-es főutat csak 1969. 
január 17-én nyitották meg újra a forga-
lom előtt. Lezárására azért volt szükség, 
mert egyetlen szikra újabb gázkitörést 
lobbanthatott volna be.

„Nézem a lángot és a vele birkózók 
eszközeit, a tucatnyi tűzoltóautót a po-
rágyúkat, a katonai lánctalpasokat. A 
láng legyőzhetetlennek tűnik ebben a 
viszonyításban. De csak nekem, ők, az 
elkínzott, lángfoltos arcú mentők újból 
és újból harcra kelnek. Visszajönnek, le-
rogynak a gyalulatlan padra, levetik gő-
zölgő ruháikat s arról beszélnek, hogyan 
próbálkoznak újra. Két óra, fél nap, eset-
leg napok múlva” – olvasható a december 
23-án megjelent helyszíni riportban.

A lángcsóvát 1968. december 26-án si-
került eloltani, akkor már szovjet olajbá-
nyászok és tűzoltók is  Algyőn segédkez-
tek. Ez azonban korántsem jelentette a 
küzdelem végét, hiszen a kútból naponta 
ezer köbméternyi olaj és egymillió köb-

méter gáz tört fel. A szivattyúzást csak 
december 30-án tudták elkezdeni.

„Tovább folytatódtak az előkészületek, 
hogy a kút aknájából eltávolítsák a meg-
dermedt olajat, elhelyezhessék a zárófe-
jet” – írta a napilap az év utolsó napján, 
majd arra tértek ki, hogy a kútkitörés 
nem akadályozza a rendszeres munkát, és 
azt ecsetelték, hogy az algyői üzem egész 
évben jól teljesített.

Az egyik legnagyobb nehézséget a 
dermedő olaj elszállítása okozta – ezt 
január 6-ára sikerült biztosítani, akkorra 
több mint 7 ezer köbméter folyadékot 
emeltek ki a tűzgáttal határolt területről. 
A folyadék több mint fele olaj volt. Ezzel 
egy méterrel csökkentették a felhalmo-
zott folyadék szintjét, s így lehetősé vált 
a munka a kút szájánál.

A gázsugarat végül négy hétig tartó 
megfeszített munka után, 1969. január 
8-án sikerült elfojtani. „Helyén a zárófej” 
– írta a napilap. „Reggel 8 órakor mínusz 
10 fokos hidegben az olajbányászok hoz-
záláttak a dübörgő kút végleges elfojtá-
sához, az elkészült új zárószerkezet – az 
úgynevezett kamerun – felszereléséhez. 
A kedvező szél járást kihasználva a kút 
szájához készült betonúton szállították, 
majd az akna fölé emelték a több mint 
3,5 tonnás acélszerkezetet… Késő dél-
után sor került az első zárópróbára, ennek 
nyomán elzárták a felfelé törő gázoszlo-
pot.”

A kutat 1969. január 16-án sikerült 
elfojtani. „Csütörtökön déli 12 óra után 
50 perccel az algyői 168-as olajkútnál 
távirányítással torpedót bocsátottak a 
kút termelőcsövébe. Mintegy 20-25 perc 
múlva a robbanószerkezet elérte az 1910 
méteres mélységet, 13 óra 20 perckor 
sikeresen végrehajtották a robbantást.” 
Ezt követően folyékony iszapot kezdtek 
sajtolni a kútba, másnap pedig rátették a 
zárófejet is.

Négy hétig tartó megfeszített munka zajlott 53 évvel ezelőtt Algyőn, miután 1968 decemberében kitört a 168-as szá-
mú olajkút. Háromszáz bányász, katona és tűzoltó dolgozott azon, hogy elhárítsák a károkat és megelőzzék a még 
nagyobb katasztrófát.
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Egy cél lebeg a szemük előtt

Hét mérkőzés, hét győzelem: remekül 
alakult az FKSE Algyő őszi idénye, 
amely ezzel a mérleggel vezeti is az NB 
II. Délkeleti csoportjának küzdelmeit. 

„A célkitűzésünk az volt, hogy meg-
nyerjük a bajnokságot, hiszen már ko-
rábban is szerettünk volna feljebb lépni, 
de ez a vírushelyzet miatt nem sikerült. 
Egyértelműen arra készülünk, hogy 
bajnokok legyünk, viszont ez nem elég 
a feljutáshoz, mert a bajnokok között 
is a legjobbnak kell lenni ahhoz, hogy 
egyenes ágon felkerüljünk. Nap mint 
nap úgy dolgozunk, hogy ez a cél lebeg 
előttünk, nagyon motiváltak vagyunk. Jó 
szimbiózis alakult ki köztünk a csapat-
tal, motiváltak a lányok, jó hangulatban 
telnek az edzések is, jó így dolgozni. 
Ezt szeretnénk folytatni a jövőben is” – 
mondta Farkas József, a csapat edzője.

Január 13-án az NB I.-es MTK-hoz 
látogatnak az algyőiek a magyar kupában, 
így a január 4-i felkészülési rajt után ezt 
a mérkőzést is a tavaszi idényre való han-
golódás egyik elemének tekintik. Az ősszel 
elmaradt három meccs közül egyet decem-
berben tudott bepótolni a csapat, azonban 
egészen áprilisig várni kell arra, hogy min-
den a helyére kerüljön a lejátszott meccse-
ket illetően az algyői lányoknál.

„Szeretnénk persze továbbjutni, de 
egy élvonalbeli, válogatott játékosok-
kal rendelkező középcsapat ellen ez 
egy nagyon nehéz feladat. Szeretnénk 
megmutatni magunkat, görcs- és stresz-
szmentes játékot várok az MTK ellen, 
akikkel szemben egy tisztes helytállás 
lehet a reális célunk. Ha bizonyos szaka-
szokban tartani tudnánk velük a lépést, 
az már nagyon nagy dolog lenne” – tette 
hozzá Farkas József.

Nem lesz könnyű a tavasz a lányok 
számára, és nem csak azért, mert tizen-
egy mérkőzést is játszanak, hanem mert 
várhatóan mindenki ellenük szeretné 
megmutatni magát – másrészről pedig 
teher nélkül is léphetnek pályára az Al-
győ ellenfelei.

„Bárkivel is játszunk, teher nélkül ját-
szunk, hiszen az ellenfeleink úgy vannak 
vele, ellenünk nincs mit veszíteniük. Sok 
olyan meccsünk volt, amikor vezettek is 
ellenünk. Ha mindenki tudja, hogy mi 
a célunk, akkor ezt nem lehet tehernek 
felfogni. A Vásárhely elleni tizennégy-
gólos győzelmünk fantasztikus volt, 
szerencsére nem is látom a félelmet a 
játékosaimban, egészséges magabiztos-
sággal tudunk játszani. Persze óvatosan 
kell ezzel bánni, hogy nehogy egy kicsit 

is meginogjunk ebben, de ha a célunk 
ott lebeg a szemünk előtt, akkor meg-
maradhat a veretlenségünk” – mondta el 
ennek kapcsán Farkas József.

A csapat kerete várhatóan nem vál-
tozik a folytatás előtt, csupán a 2003-as 
születésű Vass Víta érkezhet Algyőre, a 
szegedi nevelésű, tehetséges játékos a 
dunaújvárosi akadémiáról csatlakozhat 
az algyőiekhez. Farkas József kitért rá, 
a rajtig a vírushelyzet miatt nehéz fel-
készülési mérkőzéseket rendezni, de ez 
így volt már az ősszel is. Szerettek volna 
egy hazai felkészülési tornát is rendezni 
korábban, ám ezt a koronavírus miatt 
nem tudták megtartani, így elsősor-
ban közös edzésben gondolkoznak NB 
I./B-s csapatokkal. Megjegyezte, ebből 
a szempontból szerencsés, hogy két pó-
tolt meccsel kezdenek, hiszen a februári 
folytatás előtt így gyakorlatilag élesben 
folytathatják a felkészülésüket.

Teljesítette a kitűzött célt az FKSE Algyő női kézilabdacsapata az őszi idény során. Farkas József tanítványainak 
ugyan csak hét meccs adatott meg a bajnokságban, de pontveszteség nélkül vezetik a tabellát, és azon vannak, hogy 
megőrizzék ezt a mérleget a szezon végéig.

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalagfüggönyök, napellen-
zők, szúnyoghálók szerelése. 5 év 
garancia!  Zsinór és gurtni csere, 
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395

Algyő Informatika: számítógé-
pek, laptopok javítása, telepítése, 
karbantartása. Vezetékes és WiFi 
hálózatok építése, bővítés, stabilizá-
lás. Telefonok, tabletek, okostévék, 
okosotthonok beüzemelése. Keres-
sen bizalommal! Zsigovics Péter,  
06 (30) 779-1501

Duguláselhárítás� Éjjel-nappal! 
Ingyenes kiszállás! 
Telefon: 06 (70) 774-4184 
Országh Miklós
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A fiatalokon a hangsúly

Hét lejátszott mérkőzés után négy 
győzelemmel és három vereséggel áll a 
QSM-Algyő férfi kézilabda-csapata az 
NB II. Délkeleti csoportjában. Az eddi-
gi teljesítményt elégedetten összegezte 
a csapat edzője, ugyanakkor az eredmé-
nyességet is szem előtt tartják a továb-
biakban.

„Jól sikerült a felkészülésünk, meglepő 
módon az idegenbeli meccseinket tudtuk 

nyerni, hazai pályán csak egy győzelmet 
arattunk. Tavasszal nagyobb feladat vár 
ránk, több meccset kell játszanunk, de 
egy épülő csapattól ez a teljesítmény el-
fogadható. Azon dolgozunk, hogy minél 
előrébb végezhessünk a tabellán” – fogal-
mazott Pásztor István, a csapat edzője.

A fiúk január 4-én álltak munkába, 
a kerethez pedig két, rutinosabb pró-
bajátékos érkezett. A heti három edzés 

mellett két felkészülési mérkőzés szere-
pel az Algyő programjában, míg az első 
bajnoki február első hétvégéjén vár az 
együttesre. Az elmaradt meccseket ille-
tően a versenynaptárban üresen maradt 
hétvégéken igyekszik majd pótolni a 
QSM-Algyő, amelynek a szövetségi elő-
írás értelmében június 30-ig kell leját-
szania minden mérkőzést, így lehetnek 
olyan találkozók, amelyeket csak későn 
tud majd pótolni.

„Hat-hét rutinosabb játékosunk van, 
az ifisták pedig jól beépültek a csapatba. 
Szerény létszámmal, de annál nagyobb 
elszántsággal készülünk. Minél több sa-
ját nevelésű játékost szeretnénk beépíteni 
a felnőtt csapatba. Domaszéken tudunk 
edzeni, hiszen a csarnokok, iskolák or-
szágos szinten bezártak. Azonban annyi-
ra jó a csapategység, hogy ezt meg tudjuk 
oldani” – fejtette ki Pásztor István. 

Már elkezdte a felkészülést a bajnoki idény folytatására a QSM-Algyő férfi kézilabdacsapata. A gárdához ketten csat-
lakozhatnak, ugyanakkor a hosszabb távú cél, hogy minél több helyi, tehetséges fiatal épüljön be a csapatba.

Ismételnének a tékvandósok

Nem tudta teljes egészében véghez vinni 
mindazt, amit szeretett volna 2020-ban 
az Algyői Sportkör ITF tékvandó szak-
osztálya. Erről persze elsősorban nem a 
sportolók tehetnek, hanem a világjár-
vány, számos megmérettetésük ugyanis 
elmaradt a tavalyi évben.

„Csonka volt a 2020-as évünk, de ez 
minden sportágban így volt. A március 
elején megrendezett magyar bajnoksá-
gon Kiss Levente mellett én is magyar 
bajnoki címet szereztem. Áprilisban Eu-
rópa-bajnokságon vehettem volna részt a 
válogatottal Szlovákiában. Ekkor még to-
logatták az eseményeket, ám végül az ösz-
szes jelentősebb esemény elmaradt. Most 
úgy tűnik, tavasszal éledezhet a sportág.” 
– mondta Zsarkó Dániel Péter, az algyői 
tékvandósok edzője. Ha minden jól megy, 
akkor szeptemberben Európa-bajnok-
ságot, nem sokkal később, novemberben 
pedig világbajnokságot rendezhetnek a 
sportágban, így sűrű lehet az év máso-
dik fele majd a tékvandósok számára. A 
magyar bajnokság pontos időpontja még 
nincs meg, ám az biztosnak tűnik, hogy 
maximum nyár elején bonyolítják le. 

Mint azt Zsarkó Dániel Péter hoz-
zátette, a téli, két-háromhetes szünetet 
követően már tudtak edzeni, most pedig 
bizakodva várják, hogy január 11-ét kö-
vetően milyen szabályozások mellett tud-
janak majd készülni az idei kihívásokra. 

„Szeretném azt a csoportlétszámot 
megtartani, ami jellemző volt a tavalyi 
évben. Persze, számolni kell egy kis le-
morzsolódással, de a rutinosabb, ered-
ményesebb versenyzőink már tudtak 
edzeni, és ez mindenképpen biztató. 
Szeretnénk hasonlóan eredményesen 
szerepelni, mint tettük azt a tavalyi ma-
gyar bajnokságon. Lelkes csapatról van 
szó, a szülők is partnerek a munkában, 
így minden esély megvan rá, hogy úgy 
folytassuk ezt az évet, ahogyan tavaly 
abbahagytuk” – zárta Zsarkó Dániel Pé-
ter.

Hamarosan újra versenyezhetnek az Algyői Sportkör ITF tékvandósai. Az elmúlt év versenynaptárát alaposan átszab-
ta a vírushelyzet, azonban az algyőiek azon vannak, hogy újból olyan eredményeket érjenek el, mint 2020-ban.
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A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30.

Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Dr. Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.30-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS
Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.  
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  06 (62) 517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu 

Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu 
Bóbita Bölcsőde:  06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői  Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu  
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.  

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata: 06 (62) 765-980,  
6750 Algyő, Piac tér 17.

Gyevikult Nkft.:  06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

Gyeviép Nkft.:  06 (62) 765-900
AKTV Kft.:  06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

SzületéSek Algyőn

Tóth Nimród Kunó
Szül.: 2020. 11. 01.
Anya: Tóthné Szelezsán  
 Stella Alexandra
Apa: Tóth Mihály

Torma Balázs Tamás
Szül.: 2020. 11. 27.
Anya: Gál Boglárka
Apa: Torma Tibor

APRÓHIRDETÉSEK

Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont egyez-
tetés: 06 (30) 979-8079-es telefonszámon. Minden nap, 
hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív 
mozgás- és masszázsterapeuta és Bakó Ibolya ev. termé-
szetgyógyász-akupresszőr.

Eladó Bartók Béla utcában 2 db 1,5 szobás 47m2-es 
igényesen kialakított panellakás, felújított garázzsal. 
Érdeklődni: 06 (30) 331-6968 vagy 06 (20) 487-5764 
telefonszámokon.
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Magán Vérvételi Pont
Vé r v é t e l  b e u t a l ó  n é l k ü l

Vá r a k o z á s i  i d ő  n é l k ü l

Online időpontfoglalással

Gyors, elektronikus leletkiadás

K e d v e z ő  v i z s g á l a t i  á r a k

Széleskörű vizgsálati paletta

Cím: 6750 Algyő, Egészségház utca 42
Bejelentkezés: www.corden.hu
+36 1 /800 93 13
+36 30 / 416 9982

Vizsgálataink között szerepel:
• ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

• ALLERGIA- ÉS INTOLERANCIAVIZSGÁLATOK

• TROMBÓZISHAJLAM SZŰRÉS

• PAJZSMIRIGY LABORVIZSGÁLATOK

• TERHESSÉGI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

• MEDDŐSÉGI VIZSGÁLATOK

• VÍRUSSZEROLÓGIAI ÉS BAKTERIOLÓGIAI 

VIZSGÁLATOK

• CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA

• TUMORMARKEREK

• HORMONVIZSGÁLATOK

• INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLAT

Hosszú hétvégék  
és ünnepnapok 2021-ben
Az első hosszú hétvége idén az évkezdésre esett, munkanapok 
átrendezésére pedig csak a szenteste miatt lesz szükség, decem-
ber 24-ét két héttel korábban kell majd ledolgozni. 2021-ben 
kizárólag húsvétkor lesz 4 napos hétvége.

Íme az idei munkaszüneti napok listája:

• Január 1� (péntek) újév, munkaszüneti nap
• Március 15� (hétfő) nemzeti ünnep, munkaszüneti nap
• Április 2� (péntek) nagypéntek, munkaszüneti nap
• Április 5� (hétfő) húsvéthétfő, munkaszüneti nap
• Május 1� (szombat) a munka ünnepe, munkaszüneti nap
• Május 24� (hétfő) pünkösdhétfő, munkaszüneti nap
• Augusztus 20� (péntek) nemzeti ünnep 
• Október 23� (szombat) nemzeti ünnep, munkaszüneti nap
• November 1� (hétfő) mindenszentek, munkaszüneti nap
• December 11� (szombat) áthelyezett munkanap
• December 24� (péntek) szenteste, áthelyezett pihenőnap
• December 25� (szombat) karácsony, munkaszüneti nap
• December 26� (vasárnap) karácsony, munkaszüneti nap

Boldog új  Boldog új  
évet kívánunk!évet kívánunk!


