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Tavaly decemberben is tartott ruhaosztást a Magyar Vöröskereszt algyői szervezete, ezúttal épp Mikulás napján tették ezt. 
Szenteste előtt két nappal pedig meleg ebéd, szaloncukor, gyümölcskenyér, valamint tartós élelmiszer került a nehéz sorsú 
családok és idősek asztalára.

Segítséget kaptak az ünnepekreSegítséget kaptak az ünnepekre

Részletek a 8. oldalon

A törődés nagyon fontosA törődés nagyon fontos
Az önkormányzat tavaly is karácsonyi csomaggal kedveskedett a 75 éven felüli algyői-
eknek. Az ajándékcsomagba tartós élelmiszer, kávé, kakaó, szaloncukor, egyéb édesség, 
fűszerek kerültek, hogy szebbé varázsolják az idősek ünnepét. Részletek az 5. oldalon

A szentesi Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnok december 28-án gyulladt 
ki. Az első szint kapott lángra mintegy 
150 négyzetméteren, de a lángok át-

terjedtek a tetőszerkezetre is. A rend-
behozatalra gyűjtés is indult, Molnár 
Áron polgármester 1 millió forintot 
ajánlott fel. Részletek a 3. oldalon

Civil összefogással  Civil összefogással  
készült a falu ékekészült a falu éke
Tizenöt éve nem telik el esztendő a Ti-
sza-parti községben úgy, hogy a templom 
előtti kanyarban ne állna betlehem. A Jé-
zus születését bemutató művet az Algyői 
Nőegylet és az Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület készíti el évről évre. 

Részletek a 10. oldalon
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Minden jog fenntartva!

Látható Dallamok 
Falusi Mariannal és Weisz Viktorral

A művészek a legszebb magyar dalokat éneklik melyeket Papp
Norbert homokanimátor csodálatos rajzai tesznek láthatóvá!

A képek a dalokkal egyidőben születnek!
Egy különleges élmény amit mindenkinek látni és hallani kell!

Jegyvásárlás:Személyesen a faluházba
https://cooltix.hu/event/619269a4048345fa3bdc1ad0
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VÉRADÁSRA HÍVNAK

Csongrád-Csanád megyében 2021-ben is kevesebben 
– összesen 21 ezer 826-an – adtak vért, mint az előző 
években, és ennek jellemzően az elhúzódó járvány-
helyzet volt az oka.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat arra kér minden 18 év feletti felnőttet, ha 
egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 nap-
ban külföldön, akkor jelentkezzen véradásra bármelyik 
véradáson.

A véradási helyszínekről és időpontokról a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat hon-
lapján lehet érdeklődni.
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Algyő is támogatja Szentes városát a bajban

A szentesi Dr. Papp László Városi Sport-
csarnok december 28-án gyulladt ki. Az 
első szint kapott lángra mintegy 150 
négyzetméteren, de a lángok átterjedtek 
a tetőszerkezetre is. A rendbehozatalra 

gyűjtés is indult, Molnár Áron polgár-
mester 1 millió forintot ajánlott fel.

„Sokunkat fűz valamilyen sport- 
vagy kulturális emlék az épülethez. Al-
győ lakosainak nevében, a szolidaritás és 
a jövőbe vetett hit jegyében, egyeztetve 
a képviselő-testülettel, saját hatáskör-
ben az intervenciós alapból szeretnék 
fölajánlani 1 millió forintot a helyre-
állításra. Remélem, hogy minél hama-
rabb újra lesz Szentes városának olyan 
helyszíne, ahol mind a település lakói, 
mind a sportolni és szórakozni vágyó 
környékbeliek eltölthetik a szabadide-
jüket” – írta Algyő Facebook-oldalán 
Molnár Áron. A nagylelkű felajánlást 
Szabó Zoltán Ferenc szentesi polgármes-
ter megköszönte, a Facebook-posztban 

kiemelve: „Bajban ismerszik meg a ba-
rát!” A sportcsarnokkal kapcsolatban 
Szabó Zoltán polgármester és Farkas 
Sándor agrárminiszter-helyettes, a tér-
ség országgyűlési képviselője sajtótájé-
koztatót is tartott, amelyen elhangzott, 
az épület rendelkezett biztosítással is, 
ám a biztosítótól várható összeg bizto-
san nem lesz elegendő a felújításra.

A város számít a civilek és a helyi vállal-
kozások támogatására is, emellett az or-
szág összes önkormányzatát és a megyei 
közgyűlést is megkeresik. A sportcsarnok 
felújítására egy külön számlaszámot is 
nyitottak, aki szeretne hozzájárulni az 
újjáépítéshez, az a 11735043-15726920-
05980000-ás számlaszámra utalással se-
gíthet.

A nagyközség egymillió forinttal járul hozzá a szentesi sportcsarnok helyreállításához. „Bajban ismerszik meg a ba-
rát!” – reagált Szabó Zoltán Ferenc szentesi polgármester  a felajánlás hírére.

Fotó: MTI

Tisztelt Algyőiek!
Újra lezárult egy kör. Eltelt egy tavasz, egy nyár, egy ősz és egy tél. Minden bizonnyal tartogattak a hónapok, napok 
számunkra jó és rossz dolgokat egyaránt. Amikor elérkezik a visszatekintés ideje, amikor megpróbálunk mérlegelni, 
utólag már talán a jó dolgokból akad több, hiszen az idő múlása sok mindent segít máshogy látni. 2021-ben is voltak 
küzdelmeink, voltak olyan problémák, amelyekre legjobb tudásunk szerint igyekeztünk megoldást találni. De biztos 
vagyok abban, hogy vannak olyan emlékeink is, amelyre mosolyogva gondolunk vissza.

A megszorítások és a számtalan új szabály mellett is voltak és folyamatban is vannak Algyőnek sikeres pályázatai, 
szépültek az utcák, épül az új bölcsőde. Remek programokat bonyolítottak le intézményeink és cégeink, hogy legalább 
ott, a kialakult helyzet miatti szigorúbb körülmények között is találkozhassunk. És ott voltunk. Sokan. Mert közsé-
günknek ebben van az ereje. Az összefogásban, az együttműködésben.

Kívánom, hogy a 2022-es év se fogjon ki rajtunk és haladjunk tovább az eltervezett útjainkon! Kívánom, hogy 
még többet találkozhassunk és még több mosolygós élményt gyűjtsünk együtt! Akkor is, ha mások a körülmények, 
ha megváltoznak a már jól ismert állapotok. Hiszen meglehetősen kevés állandó dolog van egy ember életében, de a 
változás az ezen kevés dolog közé sorolható. Annak kimenetele pedig azon múlik, hogy mi magunk hogyan állunk 
hozzá. A változás jó is lehet, hozhat valami újat, ami talán jobb, mint ami előtte volt. Biztos vagyok benne, hogy eb-
ben az esztendőben is változások hada ér majd minket, de minden ilyen helyzet egy feladat, amiben benne van egy új 
lehetőség magja, amelyet ki tudunk használni. Lássuk meg ezeket a lehetőségeket! Építsük együtt tovább Algyőt és 
közösségét!

Sikerekben és boldogságban gazdag új esztendőt kívánok!
Molnár Áron
polgármester
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Online jótékonysági komolyzenei koncert

A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva 
úgy döntöttünk, hogy online formában 
lesz megtekinthető a koncert az algyői 
kábeltévén, valamint Algyő YouTube 
csatornáján. Ez volt a 7. alkalom, hogy 
a Király-König Péter Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai, művészei fel-
lépési díj nélkül vállalták a szereplést. 
Ezúton is nagyon köszönjük Fliszár 
Viviennek, Tóthné Szegszárdy Berna-
dettnek, Szijjártó-Szabó Zsuzsannának, 
Czéh Ágnesnek és Huszár Gergelynek a 
csodálatos koncertet.

A korábbi években beteg és/vagy rá-
szoruló algyői családok között osztottuk 

szét egységesen a befolyt adományt, idén 
a teljes összeget egy beteg kisgyermek 
családjának adtuk oda. Az ő történetüket 
tavaly decemberben ismertem meg, és az-
óta tartottuk a kapcsolatot az édesanyá-
val. Nehéz időszakon mennek keresztül, 
nagyon sokat kell kórházban lenniük és 
itthon is folyamatos felügyeletre és ápo-
lásra szorul a kisgyermek. 

A támogatói jegyeket az Algyői Falu-
házban és nálam lehetett megvásárolni, 
valamint többen az egyesület számlájára 
utaltak. Remegő kézzel és összeszorult 
szívvel kezdtem el számolni az adományt, 
amelynek a végösszege 601 ezer 500 fo-
rint lett. Nem tudtam könnyek nélkül 
átadni a borítékot a családnak, mert hi-
hetetlen jó érzés volt, hogy ilyen sokan 
segítettek.

A család az alábbi néhány sorban 
szeretne üzenni a támogatóknak: 
„Kedves Adományozók! 
Szeretnénk megköszönni, elsősorban az 
Algyői Kerecsen Egyesület elnökének, Mol-

nárné Dudás Katalinnak a kezdeménye-
zést, amely létrejött a gyermekünk beteg-
ségének támogatására, illetve szeretnénk 
megköszönni Önöknek, a hatalmas össze-
fogást, és az adományokat. Külön köszö-
net a Király-König Péter Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárainak a gyönyörű 
online jótékonysági koncertért. Az ado-
mányt teljes összegét a solymári Borsóház-
ban rehabilitációra és fejlesztésre szeret-
nénk fordítani. Köszönet mindenkinek!!!”

Hálásan köszönünk minden támoga-
tást! Szeretnénk megköszönni a Gye-
vikult Nkft. dolgozóinak a segítséget a 
gyűjtésben, valamint D. Szilágyi Bar-
barának, hogy összeállította a koncert 
videóját.

Szívből kívánjuk, hogy mielőbb 
meggyógyuljon a kisgyermek és sok 
erőt és kitartást kívánunk a családnak!

Molnárné Dudás Katalin
Algyői Kerecsen Egyesület elnöke

Az Algyői Kerecsen Egyesület kilencedik alkalommal szervezett jótékonysági gyűjtést. Több szempontból is rendha-
gyó volt a tavalyi rendezvény.

05KAS_1003-1_148x210_hirdetes_a5_kaszkad.indd   1 2021. 04. 14.   9:53
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A törődés nagyon fontos

A vírushelyzetre való tekintettel az 
ajándékok átadása idén sem a Faluház-
ban történt meg, hanem az AESZI, a 
Levendula Hotel és az önkormányzat 
munkatársai személyesen vitték ki a cso-
magokat. Molnár Áron polgármester a 
tavalyi évhez hasonlóan, idén is segítette 
a csomagosztást. A két ajándékokkal fel-
pakolt busz három nap alatt kézbesítette 
a csomagokat az azokra jogosultaknak.

Az ajándékcsomagba tartós élelmi-
szer, kávé, kakaó, szaloncukor, egyéb 
édesség, fűszerek kerültek, hogy kicsit 
szebbé varázsolják az idősek ünnepét. 
A meglepetésnek nagyon örültek köz-
ségünk 75 év feletti lakosai, volt, aki el 
is sírta magát.

Természetesen nemcsak karácsony-
kor kell foglalkozni az idős emberekkel, 
hiszen a törődés az év minden napján 
nagyon fontos, de talán az évnek ebben 
a különleges időszakában még jobban 
esik, ha gondolnak valakire. 

Algyő Nagyközség Önkormányzata tavaly is gondolt az 75 év feletti helybéli lakosokra és karácsonyi csomaggal ked-
veskedtek nekik. Három nap alatt kézbesítették az érintetteknek az ajándékokat.

Ifjúsági összefogás és gyűjtés az algyői gyerekek támogatásáért

A Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egye-
sület a Reakció Ifjúsági Közösség tag-
jaival együtt a hagyományokhoz híven 

ismét karácsonyi jótékonysági gyűjtést 
szervezett. A rengeteg felajánlás révén 
19 algyői családban 33 gyereknek tettük 

szebbé a karácsonyt a helyi civil össze-
fogással.

Köszönjük mindenkinek az adomá-
nyokat! Külön köszönetet szeretnénk 
mondani a sok játékért, édességért és 
ruháért a Solymosi családnak, az Algyői 
Könyvtár dolgozóinak, a Blaskó-Nagy 
családnak, Mácsár Attilának, a Boldizsár 
családnak, Marosvári Milánnak, Ma-
rosvári Lettinek és szüleiknek, Retkes 
Ádámnak és családjának, a Pap család-
nak, a Házhozméz Algyőnek – Makai 
Mónikának és családjának, az Oláh csa-
ládnak, Kiss Róbertnek és családjának, 
Almásiné Császár Piroskának, illetve Po-
donyi Sándornak és családjának!

Köszönjük az Algyői Egyesített Szo-
ciális Intézmény dolgozóinak a segítsé-
get a felajánlások kiosztásában.

Ezúton kívánunk sikerekben és békes-
ségben gazdag boldog új évet!

Torma Tibor és Oláh Dániel
egyesületi elnökök
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Civil összefogással  
készült a falu ünnepi éke
Tizenöt éve nem telik el év 
a Tisza-parti községben úgy, 
hogy a templom előtti ka-
nyarban ne állna betlehem. 
A Jézus születését bemutató 
művet az Algyői Nőegylet és 
az Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület készíti el évről évre. 
A szerkezet felállítása a pol-
gárőrök feladata, míg a díszí-
tésről, valamint a Máriát, a 
Józsefet, a kis Jézust, a három 
napkeleti bölcset és az állato-
kat ábrázoló bábuk felállítása 
a Nőegylet dolga.

Kabainé Lovas Nikoletta, 
az Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület elnöke azt mond-
ta, mindenképp szerette vol-
na folytatni azt a szép ha-
gyományt, amelyet az elődje 

ráhagyott, ezért nem volt 
kérdés, hogy 2021-ben is fel-
állítják a szerkezetet az egye-
sület tagjaival. Hozzátette, a 
munkában segítségükre vol-
tak a Gyeviép Nkft. munka-
társai is.

Beszámolt arról is, hogy 
idén már nem volt lehető-
ség arra, hogy a templomból 
vezessék ki az áramot a bet-
lehem megvilágításához, és 
bár magánszemélytől kaptak 
felajánlást, hogy onnan véte-
lezzenek áramot, a szabályzat 
ezt nem tette lehetővé. Hoz-
zátette, végül Balázs Zsolt 
képviselő segített orvosolni a 
problémát, LED-es fényfü-
zéreket adományozott a dí-
szítéshez.

Hálát adtak a kegyelmekért

A katolikus egyházfő szerint 
a teljes búcsút a gyónással, a 
szentáldozással, az imádság-
gal és a jó cselekedetekkel 
kaphatták meg a katolikusok. 
Az évet 2021. december 12-
én zárták le, ekkor az algyői 
Szent Anna templomban is 
hálaadó szentmisét tartot-
tak, ezen a hívek azokért a 
kegyelmekért adtak hálát, 
amelyeket az emlékévben 
kapták. Eközben Szent Jó-
zsef közbenjárását is kérték 
az egyházért és mindenkiért. 
Fazakas Attila plébános az 
advent harmadik, vagyis az 
öröm vasárnapján bemutatott 
szentmisén prédikációjában 
figyelmeztetett, Szent József 

kiváló példa lehet mindenki 
számára abban, hogy hogyan 
lehet igazán örülni akkor, 
amikor a keserűségre lenne 
valójában okunk.

Rámutatott, József töp-
rengett Jézus fogantatásakor, 
Máriával együtt számos ne-
hézséget kellett leküzdeniük 
a kis Jézus születése előtt, 
majd amikor menedékre 
leltek, menekülniük kellett. 
Hozzátette, ennek ellenére 
Józsefet örömmel töltötte el 
az, hogy a Szent Család őr-
zője és vigyázója lehetett.

Fazakas Attila szerint ne-
künk is így kell észrevennünk 
az örömöt az életben, ezáltal 
pedig erőt kaphatunk.

A hívek teljes búcsút nyerjenek – ezzel a céllal indította útjára 2020. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünne-
pén a Szent József-emlékévet Ferenc pápa. Az emlékévet Algyőn hálaadó szentmisével zárták.

FELHÍVÁS
Kolbásztöltő verseny

Civil szervezetek és baráti társaságok részére
2022. február 5. szombat 7.00-15.00 óra,  

Tájház udvar

Minden csapatnak 5 kilogramm húst biztosítunk.
Nevezési díj: 10 ezer forint/csapat  

(ajánlott csapatlétszám minimum 5-6 fő).
Jelentkezni lehet az  

Algyői Faluházban, 2022. február 1-ig!

Fotó: pixabay.com
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Lámpásokkal vonultak a koszorúhoz

Az ablakban a Szent Család jelent 
meg, míg a párkányon kismalac, bá-
rány és szarvas volt látható. A ház lakói 
pedig szaloncukrot kínáltak és ünnepi 

üzenetekkel kedveskedtek. A Faluház-
nál a szeretet lángját a helyi kézilab-
dacsapat tagjai lobbantották fel. Füzesy 
István alpolgármester az eseményen 

arról beszélt, hogy az utolsó gyertya 
talán a karácsony legfontosabb részét, 
a szeretetet jelképezi. A négy adventi 
gyertyára utalva kiemelte, fontos, hogy 
mindig tudjunk hinni, a reményt soha 
nem szabad feladni, az öröm min-
denki életének fontos része, akárcsak 
a szeretet, ami az egyik legfontosabb. 
Hozzátette, bízik abban, hogy Algyőn 
a szeretet nemcsak az ünnepi időszak-
ban, hanem az év 365 napján jelen van. 
Az alpolgármester arra kérte a telepü-
lés lakóit, hogy próbáljanak szeretet-
tel közeledni egymáshoz, vagyis úgy, 
mintha minden nap karácsony lenne.

A zenés, ünnepi műsor ezúttal sem 
maradt el, ezúttal a Szivárvány Óvoda 
gyermekei és pedagógusai gondos-
kodtak a karácsonyra hangoló előa-
dásról.

Elsőként szervezett lámpás sétát az Algyői Könyvtár az élő adventi naptár éppen aktuális ablakától az adventi koszo-
rúhoz december 19-én. A Fazekas utca 33. szám alatt villant fel a 19. ablak, onnan sétáltak a helyiek lámpásokkal a 
kezükben a Faluház melletti koszorúhoz, hogy meggyújtsák a negyedik gyertyát.

KAMILLA ABC
Vásárhelyi u 5.

• napi élelmiszer-
• folyamatosan  

bővülő választék
• udvarias kiszolgálás

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 5.30-19.00

Szombat: 6.00-16.00
Vasárnap: 6.00-13.00

VIOLA KISBOLT 

• lottozó,
• háztartási vegyiáru, 
• papírírószer,
• szezonális termékek
• pb gázpalack csere

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7.00-18.00

Szombar: 7.00-16.00
Vasárnap: 7.00-12.00
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Tisztelt Algyőiek!

A Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete ezúton mond köszönetet és kíván, egészségben, eredményekben gazdag új 
évet mindazon lakosoknak, vállalkozóknak, akik a 2021-es évben adományaikkal segítették alapszervezetünket és ezáltal 
az algyői rászorulókat.

Továbbá hálásan köszönjük az önzetlen adományaikat, segítségüket: Algyő Nagyközség Önkormányzatának, a Gyevi 
Patikának, a Kamilla Boltnak, a Vámos cukrászdának, a Levendula Étteremnek, a Mangalica húsboltnak (Koszó család), 
Miklós Attila egyéni vállalkozónak, a Natur boltnak, a Vitaminudvarnak (Mészáros György), a Borbála Fürdőnek, Az 
Algyői Könyvtárnak, az Algyői Egyesített Szociális Intézménynek és a Szivárvány Óvodának.

Alapszervezetünk kéri, hogy amennyiben a 2022-es évben is módjukban áll, továbbra is szíveskedjenek segíteni ado-
mányaikkal szervezetünket, azaz a rászoruló családokat, embertársainkat használható ruhákkal, cipőkkel, konyhai eszkö-
zökkel, élelmiszerekkel, könyvekkel, játékokkal, különböző szerszámokkal, használati tárgyakkal, bútorokkal.

A Gyevi Patikában tavaly is a szokásokhoz híven kihelyezte a Vöröskeresztes Alapszervezetünk az „adományperselyt”, 
hogy aki tehette, pénzadománnyal is segíthette a hátrányosabb helyzetű családokat. A perselyben az egész év folyamán 
összegyűlt összegből karácsonykor vásárlási utalványokat vett az alapszervezet és szétosztotta azokat a rászoruló csalá-
doknak. Az adományperselyt idén is kihelyezzük a Gyevi Patikában, hogy pénzbeni adományaikat továbbra is megte-
hesse a lakosság, amit már előre is nagyon megköszönünk. 

Nagy és hálás tisztelettel:
Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete

nevében Gonda Károlyné

Mikulásra és karácsonyra is segítséget kaptak

December 6-án ruhaadományt, míg 
december 22-én 5-6 kilogrammos, 
tartós élelmiszerből álló csomagot, 

székelykáposztát és gyümölcskenyeret 
kaptak a nehéz sorsú családok és idő-
sek a régi fehér iskolában. A Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szer-
vezet Algyői Alapszervezetének életé-
ben már hosszú évek óta hagyomány, 
hogy a szeretet ünnepéhez közeledve 
így segítenek a helyi rászorulókon.

A szervezet képviselője, Gonda Ká-
rolyné elmondta, december 6-án a ru-
hák mellett mikuláscsomagot is kaptak 
a gyermekek, több mint 60 csomagot 
osztottak ki a rászoruló fiatalok köré-
ben. A csomagokat Miklós Attila élel-
miszerbolt-tulajdonos ajánlotta fel, 
valamint 16 kilogramm szaloncukrot 
is felajánlott, ezt december 22-én osz-
tották szét.

A tartós élelmiszert egy 2 napos 
gyűjtőakció során egy élelmiszeráru-

ház-lánc szegedi üzletében gyűjtötték, 
összesen 800 kilogramm adományt 
kaptak, így 110 csomagot készítettek. 
A nagycsaládosok 2 csomagot kap-
tak december 22-én. Kérdésünkre el-
mondta, a meleg ebéd hozzávalóit a 
szervezet vásárolta az önkormányzat 
és a polgármester támogatásával, míg a 
gyümölcskenyeret a Vámos Cukrászda 
készítette.

Gonda Károlyné beszámolt arról is, 
hogy a helyi nevelési és oktatási, vala-
mint szociális intézmények dolgozói-
nak segítségével választották ki azokat, 
akik adományban részesültek decem-
berben. Emellett a szervezet tagjai is 
folyamatosan figyelik az utcán a járó-
kelőket, akinél pedig azt látják, hogy 
segítségre van szükség, gondoskodnak 
róla.

Minden hónapban, így decemberben is ruhaosztást tartott a Magyar Vöröskereszt algyői szervezete, ezúttal épp Mi-
kulás napján tették ezt. Ekkor a rászoruló gyermekek csomagot is kaptak. Szenteste előtt 2 nappal meleg ebéd, szalon-
cukor, gyümölcskenyér és tartós élelmiszer került a nehéz sorsú családok és idősek asztalára.
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Színes programkavalkáddal várta az érdeklődőket az Algyői Tájház

December első péntekén vártuk az ér-
deklődőket egy meghitt adventi készü-
lődésre az Algyői Tájházba. A progra-
mon mézeskalácsot díszíthettek, csuhé 
figurákat készíthettek, valamint süthető 
gyurmából és gyöngyből fűzhettek dí-
szeket, apró ajándékokat a résztvevők.

A péntek esti program egyik látvá-
nyossága az algyői adventi ablakok prog-
ram része volt, hiszen az Algyői Tájház 
is csatlakozott ehhez a kezdeményezés-
hez. Így a tájház egyik ablakában termé-
szetes alapanyagokból készült díszekből 
készítettük a dekorációt, amelyet a helyi 
önkéntes csoportok, alkotók készítettek 
el, Szalmáné Simon Éva, Kurucz Irma, 
Szabó Beáta, a Fürge Ujjak Műhelye és 
az Algyői Foltvarrók Köre.

Lucázás is volt az Algyői Szivárvány 
Óvoda Süni csoportosaival. Az Algyői 
Tájház sok szeretettel várta idén is az 
ovisokat egy hagyományőrző napra, 
ahol Luca napi pogácsát sütöttek és ta-
lálkozhattak Luca nénével, aki elmesélte 

nekik, az ő gyerekkorában, miket csinál-
tak ezen a napon.

A gyerekek szorgosan formálták meg 
a luca pogácsát, és jóízűen falatoztak 
belőle. A pogácsa készítésében az óvo-
dások mellett Németh Józsefné Aranka és 
Cseuzné Ágh Györgyi is segítettek.

A Szakkör az Algyői Tájházban

Nemezelés szakkör indult októberben 
az Algyői Tájházban. Öt fő ingyene-
sen vehet részt a Nemzeti Művelődési 
Intézet által meghirdetett programon. 
A kis csoport kétheti rendszeresség-
gel találkozik a tájház foglalkoztató 
termében. A foglalkozások során a 
megadott tematika szerint haladva az 
egyszerűbb, könnyen elkészíthető ne-
mez tárgyakkal kezdve tanulják meg 
a nemezelés technikáját. A későbbi-
ekben majd bonyolultabb, több időt is 
igénybe vevő tárgyak fognak készülni, 
melyekből kiállítást fogunk rendezni a 
tavasz folyamán.

 Novemberben minden héten alkotónap 
volt Algyőn. November 6-án sújtáséksze-
reket készíthettek a résztvevők az Algyői 
Alkotóházban Papp Csillával, november 
13-án Kurucz Irma mutatta be, hogyan 
lehet süthető gyurmából kaleidoszkóp 
technikával ékszereket és bögredíszt készí-
teni. November 20-án Kapronczay Évával 
festettünk selyemkendőket, az utolsó hét-
végén pedig a foltvarróké volt a Civilház, 
ahol a tagok egy-egy táskával és táskába 
való rendezővel térhettek haza. Ezúton is 
köszönjük a Gyevikult Nkft. támogatását!

 Izbékiné Cseuz Gabriella
Gyevikult Nkft.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számítógé-
pek, laptopok, tabletek, mobil-
telefonok javítása, telepítése, 
karbantartása. Vásárlási segítség-
nyújtás, szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Péter, 
Telefonszám: 06 (30) 779-1501.

Csontkovács és akupresszúrás 
kezelésre időpont egyeztetés:  
06 (30) 979-8079-es telefon-
számon. Minden nap, hétvégén 
is! 8-20 óra között. Bakó Tibor 
e.v. Alternatív mozgás- és masz-
százsterapeuta és Bakó Ibolya ev. 
természetgyógyász-akupresszőr.

Áron alul eladó egy 24-es vado-
natúj gyermek kerékpár!  Keresz-
tes Árpád, Algyő Szeder utca 7.  
Telefonszám: 06 (20) 596-8425.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSRA

A képviselő-testület pályázatot hirdetett az Algyő, Búvár utca 9., emelet 3. szám és a földszint 2. szám alatt megürese-
dő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

A pályázaton részt vehetnek: önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcso-
latban élő és egyedülálló személyek, akik kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkez-
nek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100 ezer forint havonta. Kizárólag magyar állampolgárok jelent-
kezhetnek, olyanok, akik legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn. Kikötés továbbá, 
hogy 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni.

A lakások adatai:
• Az emelet 3. számú lakás 53 m2 alapterületű, 2 szobás. Komfortfokozata: összkomfort.  

Bérbeadás jogcíme: költségalapú, a lakbér 28 ezer 302 forint havonta.
• A földszint 2. számú lakás 55 m2 alapterületű, 2 szobás. Komfortfokozata: összkomfort.  

Bérbeadás jogcíme: költségalapú, a lakbér 29 ezer 370 forint havonta.

A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Al-
győ, Kastélykert utca 40.) kell benyújtani 2022. január 12-e, szerda 12 óráig az polgármesteri hivatalban beszerezhető 
pályázati adatlap kitöltésével. 

A pályázatok elbírálásának ideje: 2022. január 20. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. 

Megkóstolhatták a megszentelt misebort

A római katolikus egyház szertartás-
könyve Szent János napjára, vagyis de-
cember 27-re írja elő az új bor megáldá-
sának szertartását. A Magyar Néprajzi 
Lexikon szerint ez a hagyomány a 13. 
században Németországból terjedt el, 
ott a Johannisminne nevet kapta, mert 
a pap a bor átnyújtásakor azt mondta 
a híveknek, hogy: „Igyátok Szent János 
szeretetét”. Ez a szertartás hazánkban 
is elterjedt később, az új bort csakis et-
től a naptól volt szabad fogyasztani.

A borszentelést Algyőn is megtar-
tották, azonban egy nappal korábban, 
december 26-án.

Fazakas Attila plébános ezúttal vi-
szont nem a hívek által hozott borokat 
hintette meg a szentelt vízzel, hanem 
azt a bort, amelyet a következő egy év-
ben miseborként használnak majd. A 

korábbi évektől eltérően a lelkipásztor 
2022-ben nem több, hanem csakis egy 
pincészet borát, Sike Tamás többszörö-
sen díjnyertes egri borász remekművét 
fogyasztja majd.

A lelkipásztor a bor megáldása köz-
ben Szent János közbenjárását kérte 
azért, hogy akik abból a borból isznak, 
azoktól maradjon távol mindenféle 
mérgező hatás úgy, mint ahogyan Szent 
Jánosnak sem ártott a mérgezett ital, 
amelyet megitattak vele. Fazakas Attila 
azt kérte, hogy erőt és üdvösséget nyer-
jenek azok, akik a megszentelt borból 
fogyasztanak majd.

Különlegesség volt az is, hogy a 
szentmise végén a hívek is megkóstol-
hatták azt a bort, amely miseborként 
szolgál az új esztendőben az algyői 
templomban.

Szent János napjához kötődően az algyői templomban is borszentelés volt. Fazakas Attila ezúttal nem a hívek által 
hozott borokat, hanem a 2022. évi misebort áldotta meg. A hívek is megkóstolhatták az italt.
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Ötven év után is találkoztak

1971-2021. – a két évszám között el-
telt 50 év. 1963. szeptember 1-jén 30 
kisiskolás elkezdte az első osztályt Al-
győn az „Új Iskolában”. Összetartó kis 
lelkes csapat tanult akkor írni, olvasni 
a tanítónéni segítségével, 3. osztálytól 
Herczeg Anna tanítónő foglalkozott ve-
lünk, de ugorjunk át pár évet. A 7-8. 
osztályban Grósz János tanár úr tanított 
minket emberségre a maga szigorú, de 

annál hatékonyabb módszerével, ami-
ért a mai napig hálásak vagyunk. 

A kis közösségünk többször tartott 
osztálytalálkozót, volt amikor csak egy 
jóízű beszélgetésre jöttünk össze.

Tavaly augusztus 14-én a Tisza-par-
ton tartottuk meg az 50 éves osztályta-
lálkozónkat. Sajnos nem sokan voltunk, 
de mindig ott tudjuk folytatni, ahol ab-
bahagytuk az utolsó találkozásunk óta. 

Emlékeztünk azokra, akik elmentek, 
sorra vettük azokat is, akik elfoglaltsá-
guk miatt nem tudtak eljönni közénk.

Jó hangulatban, kellemesen telt a 
délutánt, várjuk a következő találkozást 
már 2022-ben találkozunk!

Boldog új esztendőt kíván a 8. B 
osztály!

Három algyői érem  
a Diákok Olimpiájáról

Pestszentimrén, a Sportkastély-
ban rendezték meg a Diákok Ta-
ekwon-do Olimpiáját, amelyre az 
ország minden tájáról érkeztek 
versenyzők november közepén. A 
harcművészek küzdelem és forma-
gyakorlat kategóriákban mérhették 
össze tudásukat. Az Algyői Sport-
kör ITF Taekwon-do szakosztályát 
4 fő képviselte. A magas színvonalú 
mezőnyben 1 arany- és 2 bronzér-
met szereztek az algyői sportolók. 
Aranyérem: Kiss Zsolt gyermek1 
fiú küzdelem -25 kg. Bronzérem: 
Kiss Levente ifjúsági fiú küzdelem 
-56 kg, Czine Bendegúz gyermek2 
fiú küzdelem -45 kg A felkészítő 
mester Zsarkó Dániel Péter volt.
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JANUÁRI  RENDEZVÉNYNAPTÁR

Január 12� (Sz�)  
13 óra Faluház aula: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

Január 12� (Sze�)  
14 óra Tájház: 
A Szakkör következő foglalko-
zása, nemezelés.

Január 14� (P)  
17 óra Ezerjóház: 
Borbarátok férfi csapatának 
találkozója.

Január 15� (SZ�) 
9 óra Tájház: 
Madáretető-készítés. 800 Ft/fő. 
Regisztráció szükséges, részle-
tek a plakáton!

Január 20� (CS�)  
18 óra Faluház színházterem:
Orosz Gyuri LIVE2022 önálló 
estje Algyőn

Január 21� (P�)  
18 óra Faluház Galéria: 
A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA rendezvény – kiállítás 
és kávéház élőzenével. Közre-
működik az AV Acoustic.

Január 26� (Sze�)  
14 óra Tájház: 
A Szakkör következő  
foglalkozása, nemezelés.

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN
Január 11. (K) 8-12 óráig 
Január 25. (K) 8-12 óráig

VÁSÁR A FEHÉR  
ISKOLÁBAN:
2022. január 10. (H) 9-11 óra

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

HÉTFŐ
16-18 óra Alkotóház: Fürge 
Ujjak Műhelye kéthetente

13 óra Civilház: Nyugdíjas 
kártya klub

19 óra Faluház nagyterem: 
fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

KEDD
10-12 óráig Faluház nagyterem: 
Forma Táncpróba

9 óra Alkotóház: Tűzzománc 
kör

17 óra Alkotóház: Algyői Folt-
varrók Köre kéthetente

17 óra Faluház kisterem: Har-
monika próba

16 óra Faluház emeleti klub-
terem: Hip Hop tánc Belovai 
Ritával

17 óra Civilház: Búzavirág 
Asszonykórus próba

SZERDA
8:30 Faluház nagyterem: Senior 
torna

14 óra Faluház nagyterem: Szil-
ver társastánc iskolásoknak

17 óra Faluház emeleti klubte-
rem: Parlando próba

18 óra Faluház nagyterem: Jóga 
Muladi Annamáriával

A Szakkör – nemezelés két-
hetente szerdánként az Algyői 
Tájházban

CSÜTÖRTÖK
17 óra Civilház: Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjas Klub találko-
zója 

17 óra Faluház nagyterem: Zsi-
bongó Táncegyüttes próba

19 óra Faluház nagyterem: 
fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával kimondottan  
felnőttek számára

PÉNTEK
17 óra Alkotóház: Gyevi-Art 
alkotók havonta

16 óra Faluház emeleti klubte-
rem: Stary of Hope-Balett

FEBRUÁRI ELŐZETES:
Bérletárusítás: 2022. február 
2-3. szerda, csütörtök Faluház.

Február 5. (Szo) Tájház: Kol-
básztöltő verseny. – Érdeklődni 
a Faluházban!

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  
NYITVA TARTÁSA:
Hétfő 13-16 
Kedd 13-16 
Szerda 13-16 
Csütörtök 14-20 
Péntek 13-18
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További fiatalok épültek be a csapatba 

Huszonkét pontot szerzett az Algyő SK 
a megyei I. osztály őszi szezonja során: a 
csapat teljesítménye így a hatodik hely-
re volt elég.

„Az elmúlt évekhez képest fiatalodott 
a csapat, és sok algyői kötődésű játékost 
is építettünk be. Akik két és fél éve 
csatlakozhat hozzánk, közülük többen 
már stabil megyeegyes játékosok, mint 
például Belovai Krisztián vagy Molnár 
Gergő. Szeretnénk, ha ez a folyamat 
folytatódna. Persze ez az eredményes-
ség rovására is megy, de NB-s álma-
ink egyelőre nincsenek, hosszú távon 
remélhetőleg adódik arra esély, hogy a 
klub eljusson oda, de ahhoz az utánpót-
lást fel kell építeni” – összegzett Podonyi 
Norbert, a csapat edzője.

Az algyőiek az előttük álló öt csapat 
közül csak egy meccset nem veszítettek 
el, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
II. ellen játszott 3–3-as döntetlent, úgy, 
hogy kétszer is vezetett.

„Úgy gondolom, azon a meccsen 
játszottunk a szezonban a legjobban. 
A realitás számunkra a negyedik-ötö-
dik helyet jelenti. Fontos lenne, hogy 
az előttünk állókkal szemben is pontot 
szerezzünk, mert a futballban benne 
van, hogy a hátsó régió csapatai ellen 
pontot veszítünk, ha pedig ez megtör-
ténik, akkor bravúrokra is szükség van 
ahhoz, hogy elérjük a céljainkat” – tette 
hozzá Podonyi Norbert.

A fiatalok teljesítményére vonatko-
zóan megjegyezte, nem lehet panasz 

rájuk, felvették a megyei I. osztály rit-
musát.

„A folyamatosan változó játékosál-
lomány miatt nehéz beépíteni őket a 
rendszerbe, ezért is örültem volna, ha 
egyben marad egy mag, és velük elé-
rünk komoly célokat. Nem vagyok szo-
morú, mert a távozóink vagy magasabb 
osztályba igazolnak, vagy a civil életben 
kapnak olyan lehetőséget, ami miatt 
érthető a távozásuk. Ez bizonyítja, hogy 
Algyőn jó munka folyik és jó közösség 
van” – tért ki rá az algyői edző.

Podonyi Norbert hozzátette, a télen 
szeretnének erősíteni, főleg belső védő 
poszton, hiszen ide csak egy játékosuk 
volt, ezt házon belül próbálták megol-
dani.

Felemás őszi idényt zárt az Algyő SK labdarúgó-csapata, amely a hatodik helyről várhatja a tavaszi folytatást a megyei 
I. osztályú bajnokságban.

Remek őszt futottak az algyői lányok

Tizenkét eddig lejátszott bajnokijából 
hetet is megnyert, így az ötödik helyen 
telelhet a Levendula Hotel FKSE Al-
győ. Ez a helyezés az alapszakasz végén 
is megfelelne az algyőieknek, hiszen 

ezzel a jövőre a két csoportot egyesítő, 
szűkebb létszámú NB I./B.-ben is meg-
őriznék helyüket.

„Nagyon fontos volt, hogy a Kispest 
elleni szezonnyitót sikerrel vettük, hi-

szen ezzel elhittük, hogy van keresni-
valónk ebben az osztályban. Minden-
képpen az a célunk, hogy a legjobbak 
között szerepeljünk. Szerencsére na-
gyon jól sikerült a nyitómeccs, és bár 
voltak olyan találkozók főleg erősebb 
csapatok ellen, amelyek nem úgy sike-
rültek, mint ahogy szerettük volna, de 
megmutattuk, mire vagyunk képesek. 
Nagy löketet adott a hét győzelmünk, 
amit szinte zsinórban szereztünk, ez-
zel pedig a jövőre vonatkozólag is ko-
moly dolgot alapoztunk meg. Büszke 
vagyok a lányokra, sok olyan meccs 
volt, amelyet szívvel-lélekkel kellett 
megnyerni. Szerencsénk is volt, mert 
sok olyan szituáció volt, amikor szin-
te vesztett helyzetből tudtunk fordí-
tani és nyerni. Összekovácsolódtunk 
az ősz során, de óvatosan tekintünk 

Az ötödik helyről várhatja a január közepi folytatást a női kézilabda NB I./B. Keleti csoportjában a Levendula Hotel 
FKSE csapata. Az újonc hasonló lendülettel folytatná az alapszakaszt, mint az eddigiekben, és mihamarabb bebizto-
sítaná a jövő évi tagságát is.
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a folytatásra. Nagyon fontos lesz a jó 
rajt, be szeretnénk biztosítani az ötö-
dik helyünket az alapszakasz végére” – 
mondta Farkas József, a csapat edzője.

A kerettagok számára az ünnepi 
időszak sem hozott leállást, a decem-
ber 4-i utolsó bajnokit követően még 
két hétig edzésben maradtak. Kará-
csony alatt egyéni program szerint 
készültek a lányok, hiszen az erőnlétet 
meg kell tartaniuk: már csak azért is, 
mert január második hétvégéjén már 
itt is az első bajnoki a 2022-es év-
ben, amikor is a Tempo KSE vendé-
gei lesznek az algyőiek Gyálon, majd 
január 22-én a sereghajtó Csepel ér-

kezik a Fehér Ignác Általános iskola 
sportcsarnokába.

„Minden erőnkkel arra készülünk, 
hogy az első két-három mérkőzésen 
bebiztosítsuk a felsőházi rájátszásbeli 
tagságunkat. Nagyon elszánt minden-
ki, motiváltan várjuk a folyatást” – tette 
hozzá Farkas József.

A Levendula Hotel FKSE Algyő 
edzője kitért arra is, hogy várhatóan a 
téli időszakban nem változik a csapat 
összetétele, egyelőre arra fókuszálnak, 
hogy biztos legyen a felsőházi rájátszás, 
ezáltal a bent maradásuk. 

„Ekkor kicsit megnyugodhatunk, hi-
szen így biztos helyünk lesz jövőre is az 

összevont másodosztályú bajnokságban. 
A jövő évben szeretnénk még erősíteni, 
ha tudunk” – magyarázta Farkas József.

„Az őszi szezon alatt is folyamatosan 
próbáltam változtatni, az első két-há-
rom meccsen nem derülnek még ki a 
titkok egy csapatról, utána viszont min-
den kártyát ki kellett játszani. Nem is 
tudom, hány figuránk volt, amit speci-
álisan egy ellenfélre találtam ki. A két 
ünnep közötti pihenő alatt is új struk-
túrákat találtam ki, az lesz az egyik fő 
feladat, hogy ezeket úgy begyakoroljuk, 
hogy eredményes is legyen. A kará-
csonyfa alá mindenkinek szántunk egy 
kis meglepetést is”– zárta Farkas József. 

Sikeresek voltak a kajakosok, folytatják a toborzást is

„2021-ben összesen 33 bajnoki pontot 
gyűjtöttek versenyzőink az elért helyezé-
seikkel. Év végére a szövetség összesítet-
te a pontokat és büszkén jelenthetem be, 
hogy egyesületünk a 60. helyezést érte 
el. A szövetséghez több mint 190 tag-
szervezet tartozik, de a versenysportot 
tekintve a Vajda Attila Regionális Aka-
démián belül is sok egyesületet meg tud-
tunk előzni. A 2020-ban elért 5 bajnoki 
pontunkat 2021-ben 33 pontra tudtuk 
emelni, ami egy hatalmas előrelépés. 
Nagy öröm számunkra, hogy verseny-
zőink az ország legjobbjaival együtt áll-
tak dobogón, nagyon büszkék vagyunk 
rájuk. Ez a versenyzők, edzők, a csapat 
befektetett munkáját dicséri, de meg kell 
említenem, hogy mindez a szülők és tá-

mogatók segítsége nélkül nem jöhetett 
volna létre, amelyet ez úton is nagyon 
köszönünk!” – mondta Kövér Imre.

Jelenleg a felkészítő edzéseik zaj-
lanak, heti 5-6 alkalommal tartanak 
edzést, így az iskola mellé elfoglaltságuk 
szerint tudnak válogatni az edzésidő-
pontok közül a gyerekek.

Januárban indulnak a tanmedencés 
edzések a Szegedi Vízisport Egyesület 
támogatásával, amely fontos eleme a téli 
felkészítő edzéseknek. Itt a legkisebbek 
egy rögzített kajakban meg tudják ta-
nulni a kajaklapát fogását, ismerkednek 
a közeggel, a nagyobbak pedig tökéle-
tesíthetik a mozgást, csapatmunkát és 
fegyelmet is tanulnak, ugyanis négyen 
’egy hajóban’ eveznek. Edzéseink vál-
tozatosak, színesek mely eredménye-
ként a gyerekek még télen is szívesen 
járnak hozzánk mozogni. A sportba 
befektetett munka mellett ne feledjük, 
hogy egészségesek, edzettek, kiegyen-
súlyozottabbak ezek a gyerekek, össze-
tartanak és a legkisebbeket is szívesen 
befogadják. A nyári élmények, a víz és 
a természet közelsége, valamint, hogy a 
Tiszán lehet kajakozni, felbecsülhetet-

len. Ezt meg kell élni, ki kell próbálni, 
hiszen a Tisza folyó itt van mellettünk. 
Ez egy olyan lehetőség Algyő számára, 
amellyel nem csak a kajakosoknak, ha-
nem az egész falunak élnie kell. Célunk, 
hogy ez a vízi közeg ismert legyen a 
gyerekek számára, de kellő tisztelettel 
álljanak hozzá. 

A téli időszak a továbbképzéseknek 
is kedvez így a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség februárban az utánpótlásko-
rú kajakos szülőknek sportpszichológiai 
előadássorozatot indít ezzel is támo-
gatva a szülő-gyermek kapcsolatot és a 
lelki egyensúly megteremtését a sport 
mellett” – összegzett Csúri Szabolcs.

Az egyesület januártól az úszásokta-
tásra helyezi a hangsúlyt, így várják az 
úszni nem tudó gyerekeket is azok mel-
lett, akiknek az úszástudása fejlesztésre 
szorul. Az edzésekbe folyamatosan be 
lehet kapcsolódni, az edzők szeretettel 
várják az új jelentkezőket.

További információk az egyesület 
Facebook-oldalán és honlapján talál-
hatók: www.facebook.com/AlgyoiVE, 
www.algyoive.hu valamint a 06 (20) 
341-5454 telefonszámon kérhető.

Lezárult egy újabb év, amely az Algyői Vízisport Egyesület harmadik versenyszezonja volt. Zárult a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség 2021-es bajnoki pontversenye is, ennek apropóján beszélgettünk az egyesület képviselőivel, Kö-
vér Imre elnökkel és Csúri Szabolcs egyesületi taggal.
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...a Tisza Virága

MENTŐK •  TŰZOLTÓSÁG   
RENDŐRSÉG: 112

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.00-16.00; K, Cs, P: 8.00-12.00.

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 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Gyermekorvosi ügyelet
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati  

Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén  
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

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 

Algyői 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. 

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

KözérdeKű  
telefonszámoK

születéseK Algyőn

Szűcs Barnabás Soma
Szül.: 2021. 11. 18.
Anya: Bakó Éva
Apa: Szűcs Balázs

HázAsságot Kötött

2021. 09. 18-án  
házasságot kötött Szűcs Balázs és Bakó Éva.

2021. 12. 11-én  
házasságot kötött Dr. Saeid Shahabi és Herczeg Ágnes.

Gratulálunk!

OLTÁSI HÉTVÉGE ALGYŐN IS

A háziorvosoknak a Covid–19 elleni januári oltási ak-
cióban legalább egy hétvégén kötelező részt venniük.  
Dr. Szabó Attila praxisában január 21-én, pénteken 14 és 
18 óra között várja a lakosokat, szombaton pedig 10-től 
egészen 18 óráig.
Érdemes tudni, hogy az adott időpontokban előzetes re-
gisztráció nélkül lesz lehetősége a lakosságnak oltakozni.




