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Az ünnepek miatt idén összesen kilenc munkaszüneti nappal számolhatunk, amelyek hétköznapra esnek. Két négynapos és 
négy háromnapos hosszú hétvégénk is lesz ebben az évben. Az Algyői Hírmondó ezúttal is naptárral kedveskedik minden 
olvasójának.

Így alakulnak a hosszú hétvégékÍgy alakulnak a hosszú hétvégék

Részletek a 3., 9-12. oldalon

Csomagot kaptak a 75 év felettiekCsomagot kaptak a 75 év felettiek
Az idősekről a tavalyi esztendőben sem feledkezett meg az önkormányzat. Egy-
részt rezsitámogatást kaptak, másrészt a karácsonyi csomagba is több dolog került, 
mint a korábbi években. Részletek az 5. oldalon

Algyőn advent idején már harmadik 
éve világító adventi kalendáriummá 
változtak helyi lakosok ablakai. Tavaly 
is sikeres volt a játék, amely még 2016-

ban Solymárról indult el. Tudomásunk 
szerint országszerte már több, mint 600 
település csatlakozott ehhez a prog-
ramhoz. Részletek a 13. oldalon

Büszke egyéni vb-aranyáraBüszke egyéni vb-aranyára
Kopasz Bálintnak elsőként a kanadai 
világbajnokság ugrik be a 2022-es esz-
tendő sikereiről. A sportoló elmondta, ha 
jól sikerül a 2023-as év és aztán a párizsi 
olimpia, akkor ténylegesen azt tervezi, 
hogy felfüggeszti a sportpályafutását.

Részletek a 18. oldalon
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Harmadjára várták a lakosokat adventi ablakokHarmadjára várták a lakosokat adventi ablakok
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...a Tisza Virága

Így alakulnak a hosszú hétvégék

A munkaszüneti napok közül március 15-e és a Mindenszen-
tek november 1-jén szerdára esik. Két négynapos, és négy 
háromnapos hosszú hétvége lesz ebben az évben – ebből az 
utolsó már átnyúlik 2024-be.

Háromnapos hosszú hétvégék 2023-ban:
• Április 29-30. és május 1. – szombat, vasárnap, hétfő
• Május 27-29. – szombat, vasárnap, hétfő
• Október 21-23. – szombat, vasárnap, hétfő
• December 30-31. és 2024. január 1. – szombat, vasárnap, 

hétfő

Négynapos hosszú hétvégék 2023-ban:
• Április 7-10. – péntek, szombat, vasárnap, hétfő
• December 23-26. – szombat, vasárnap, hétfő, kedd

Ahogy a Sokszínű vidék írta, 2023 munkaszüneti napok terén 
növekedést hozott, hiszen 2022-ben összesen csak hat mun-
kanapra eső munkaszüneti nap volt.

Az ünnepek miatt 2023-ban összesen kilenc munkaszüneti nappal számolhatunk, amelyek hétköznapra esnek. Két 
négynapos és négy háromnapos hosszú hétvégénk is lesz.

Újévi köszöntő
Az utóbbi időben sokat gondolkoztam azon, hogy mit jelent az idő. Nem 
maga a fogalom, hanem ami mögötte rejlik. Mérhető-e? Minősíthető-e? Mi-
hez kapcsolom, ha erről beszélek. Persze telik, az biztos. Ahogy múlnak a per-
cek, az órák, telnek az évek és az életek is. De az idő befolyásolja az életünket, 
vagy mi befolyásoljuk az időt? Érdekes kérdés, hiszen könnyű rávágni, hogy 
természetesen az idő határoz meg minket. Tulajdonképpen azonban valahogy 
fordítva kell lennie. Nem tudjuk, hogy kinek mennyi jár belőle, éppen ezért 
nem szabad minősíteni. Mindenképpen értékessé kell tenni. Legalább a sajá-
tunkat és a szeretteinkét. Talán nincs is ennél fontosabb feladatunk. 

8760 órából áll egy év, de kezdetnek az is elég, ha a nap 24 órájával kezd-
jük. Tervezzük meg, gondoljuk végig, cselekedjünk, értékeljük és utána adjunk 
hálát. És másnap újra van 24 óra, amit értékessé tehetünk. Az értékessé tett 
idő fontossá válik. Az erőfeszítés motivációvá, a küzdelem erősséggé. A hibák-
ból tanulunk, a sikereink fejlesztenek, a boldogságunk pedig előbbre visz. Az 

értékessé tett idő kihat a családunkra, a környezetünkre és Algyőre is. Másképpen talán nincs is értelme eltölteni. Ha 
pozitívvá formáljuk az időt, változnak a mindennapok és vele változik településünk élete is. Hiszen minden hatással van 
mindenre, mindannyian hatással vagyunk egymásra.

Kívánom, hogy a 2023-as esztendő értékes pillanatokat hozzon! Kívánom, hogy úgy teljen az idő, ha már muszáj 
neki, hogy öröm legyen tervezni és öröm legyen rá visszagondolni! Váljon értékessé minden pillanat.

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
Molnár Áron
polgármester

TISZTELT OLVASÓINK!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények, szervezetek, civil kö-
zösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com 
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140 rászoruló asztalára került meleg étel

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Me-
gyei Szervezet Algyői Alapszervezete 
140 adag székelykáposztával és süte-
ménnyel készült 2022. karácsonyára a 
rászoruló időseknek és a község nagy-
családosainak, hogy szebbé tegyék az 
ünnepeiket. A meleg étel mellett 23 
tartós élelmiszerből álló csomagot is el-

juttattak oda, ahol a legnagyobb szük-
ség van rá.

Gonda Károlyné Julika szervezésében 
már reggel 7-kor elkezdődött a munka 
2022. december 22-én a régi fehér isko-
lában. A fiúk a bográcsokat felügyelték, 
a lányok pedig a csomagokat készítették 
össze. Korábban 48 csomagot már szét-

osztott a szervezet, de karácsonyra tud-
tak még 23-at összerakni. Ezek nagy 
része tartós élelmiszerből állt. A meleg 
ételt és a csomagokat a helyszínen lehe-
tett átvenni, de Julika elmondta, hogy 
azokhoz, akiknek nem állt módjában 
elmenni az ételért, azoknak elvitték 
házhoz. Az összeszokott csapat minden 
tagja sürgött-forgott a fehér iskolában, 
nem álltak meg egy percre sem.

Meleg étellel és tartós élelmiszerekből álló csomagokkal készült 2022-ben is a Vöröskereszt algyői szervezete, hogy 
szebbé tegyék a rászorulók karácsonyát.

Negyvennégy gyermek karácsonyát tették szebbé

Tavaly számos felajánlás érkezett, nagy 
örömmel tölt el minket a Wemsical Ifjúsá-
gi és Kulturális Egyesület tagjaival együtt, 
hogy ennyire segítőkészek az algyőiek!
Összesen 18 családban 44 gyereknek tud-
tuk szebbé tenni a karácsonyt a sok játékkal, 
édességgel, élelmiszerrel, ágyneműkkel és 
mesekönyvekkel.

Köszönjük az Algyői Fehér Ignác Általá-
nos Iskola, az Algyői Könyvtár és a Gyevi-
kult Nkft. vezetőinek és dolgozóinak, hogy 
gyűjtőpontként segítséget nyújtottak a jóté-
konysági kezdeményezésünkhöz.

Köszönjük az Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény dolgozóinak a segítséget a fel-
ajánlások kiosztásában.

Oláh Dániel és Torma Tibor  
egyesületi elnökök

Több éve hagyomány már Algyőn, hogy egy egyesület is gyűjt felajánlásokat az ünnepek előtt. A tavalyi akciójuk is 
sikeres volt, Oláh Dániel és Torma Tibor köszönte meg a helyiek segítőkészségét.
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Csomagot kaptak a 75 év felettiek

Az önkormányzat és az AESZI 418 
csomaggal készült a 75 év felettieknek. 
A tavalyelőttihez képest 2022-ben 1000 
forinttal nagyobb értékben, azaz 5500 
forintnyi tartós élelmiszer és édesség 
került a csomagokba. A száraztészta, a 
tea, a kávé és a cukor mellett szaloncu-
kor, ropi, nápolyi, csokoládé és datolya 
is került a díszzacskókba, amelyeket 
Molnár Áron polgármester adott át a 
Faluházban az önkormányzat és az 
Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
dolgozóinak segítségével. Az ajándékot 
a kiértesítettek egy átvételi elismervény 
átadásával vehették át. Az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskola második évfo-
lyama pedig műsorral örvendeztette 
meg a résztvevőket.

Molnár Áron a csomagok átadása 
előtt a szeretetről beszélt a résztvevők-
nek. Kihangsúlyozta, hogy a szeretet 

önmagában csak egy szó, akkor tudjuk 
megtölteni tartalommal, ha cselekszünk 
is. Mint mondta, jó szívvel készítették el 
a munkatársai a csomagokat, és büszkén 

adja át az időseknek, hiszen amellett, 
hogy hasznos termékek vannak benne, 
azt is ki szeretnék fejezni velük, hogy 
fontosak az idősek és gondolnak rájuk.

Az idősekről 2022-ben sem feledkezett meg Algyő Nagyközség Önkormányzata. A 10.000 forintos rezsitámogatás 
mellett a már hagyományosnak mondható karácsonyi csomagba is több dolog került.

Amerikai vendégek Algyőn

A vendégeknek, Bálint Erzsébetnek, Új-
vági Péternek és Carol LaBountynak büsz-
kén mutathattuk meg az Algyői Faluház 
Algyő évezredes kincsei című kiállítá-
sát, valamint az Algyői Tájház állandó 
és időszakos kiállítását. A programon 
Szalmáné Simon Éva tartott csuhé be-
mutatót. Algyő látványosságait és sza-
badidős helyszíneit is megmutathattuk, 

az épülő bölcsődét, az új jégpályát, az 
újonnan kialakított Szent Anna kikötőt 
és a szabadstrandot. 

A toledói vendégek jóvoltából egy 
algyői család két gyermeke kapott aján-
dékcsomagot Szegeden a hagyományos 
Toledo Karácsony rendezvény kereté-
ben, amelynek nagyon örültek a meg-
ajándékozottak.

Decemberben Szeged testvértelepüléséről, Toledo városából fogadott ven-
dégeket településünk.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számító-
gépek, laptopok, tabletek, mo-
biltelefonok javítása, telepítése, 
karbantartása. Vásárlási segítség-
nyújtás, szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Péter,  
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.
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Huszonöt éves az Algyői Nőegylet

Az első években jótékonysági bálokat 
rendeztünk: soha el nem múló emlék a 
bécsi keringő betanulása nyitótáncnak 
Pálinkó Lujzával, Lengyel Zoltánnal és 
családtagjainkkal. A bevételekből idős 
embereket támogattunk.

Következő években fogyatékkal élő 
gyerekeket vittünk színházba, de küld-
tünk támogatást a Szegedi Gyermekkli-
nika égési osztályának is.

Az ötödik évfordulónkon találtuk ki, 
hogy alakítsunk énekkart. Így született 
meg a Parlandó Énekegyüttes. Később 
különváltak az egyesülettől, de a mai 
napig nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Szakemberek bevonásával sok-sok 
személyiségfejlesztő előadást is szer-
veztünk, amikor úgy éreztük, hogy tag-
jainknak szüksége van erre. Legutóbb 
például egy nyertes pályázat segítségé-
vel töltekezhettünk a „Bennünk élő hét 
görög istennők” mitológiájából.

Megalakulásunk óta évente há-
rom-négy alakommal végezzük a temp-
lom és parókia takarítását. A templom 
padjaira új szivacsokat készítettünk, a 
huzatokat a Gyevi Art Kulturális Egye-
sület foltvarrói készítették.

Talán az egyik legnagyobb eredmé-
nyünk az Idősgondozói Hálózat létre-
jötte. Már megalakulásakor kiderült, 
hogy nagy szükség van idősek gondo-
zására a településen, mert sok az egye-
dül élő, idős ember, aki nehezen tudja 
ellátni magát, a háztartást, a bevásárlást, 

és segítségre szorul a hivatalos ügyek 
intézésében is. Az idősgondozást pá-
lyázati és önkormányzati segítséggel in-
díthattuk el. A hálózat létrehozásához 
5 tagunk szerzett gondozói képesítést. 
Munkánkat az Algyői Egyesített Szo-
ciális Intézmény vette át, létrejöttekor 
51 gondozottat adtuk át nekik. Büszkék 
vagyunk erre a kezdeményezésünkre!

Tagjaink lelkesedése nyomán két 
könyvet is megjelentettünk. A Nőegylet 
10 éves évfordulójára a Mit sütöttek ki 
az algyői asszonyok?, majd a 15 éves év-
fordulóra a Mit főztek ki az algyői asz-
szonyok? címmel. A köteteket Újszászi 
Ilona szerkesztette. A szakácskönyvek 
nem csak recepteket, hanem történeti 
visszatekintést is tartalmaznak az eltelt 
időszakokról.

Nagyon jó szívvel és örömmel emléke-
zünk vissza a millennium évére, amikor 
Tóth Kálmán bácsi szakértő segítségével 
jurtát építettünk és korhű ételeket készí-
tettünk. Örök emlék szívünkben a gyö-
nyörű jurta, a sok közös munka, és a sok-
sok odalátogató ember megvendégelése.

A testmozgást is nagyon fontosnak 
tartjuk, ezért részt vettünk gyalogtú-
rákon, Budapesten AVON futásokon, 
kisebb kerékpártúrákon. Innen jött az 
ötlet: rendezzünk 28 kilométeres ke-
rékpártúrát „Harc a Rák ellen” elne-
vezéssel. Tavaly már a 10. alkalommal 
szerveztük meg nagy összefogással és az 
önkormányzat támogatásával. A min-

dig legalább 200-220 fő nevezési díját 
teljes egészében a Kelemen János Ala-
pítványnak utaljuk. Nagy segítségünk-
re volt minden alkalommal a Gyevitur 
Nkft., a finom ebéd és üdítők készítésé-
vel. A Gyevikult Nkft. a szervezésben és 
a hely, a jegyárusítás, valamint a hango-
sítás biztosításában.

Az Algyői Szivárvány Óvoda kollek-
tívája ötleteivel és a jegyek árusításával 
mindig szívesen közreműködött. Vámos 
Zoltán cukrászmester a kezdetek óta 
csodálatosabbnál csodálatosabb és na-
gyon finom süteményekkel támogatja 
egyesületünket. A 10. túrára is készített 
számunkra finomságot, amely a Nőegy-
let szelet nevet kapta. Nagyon hálásak 
vagyunk érte, hogy 25 év óta gondos-
kodik rólunk. A Szamóca Fagyizó fagy-
lalttal kedveskedik a kerékpározóknak, 
míg az Algyői Faluvédő Polgárőr Egye-
sület önzetlenül segít nekünk a bizton-
ságos útvonalon való végighaladásban.

Nagyon jó a kapcsolatot ápolunk a 
többi helyi civil szervezettel is. A Nő-
egylet az Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesülettel összefogva készítette a 
Guinness-rekordok könyvében szerep-
lő, 6,8 méter átmérőjű, hatalmas adventi 
koszorút. Ennek folytatásaként kisebb 
méretben, nagy szakértelemmel ter-
vezték és készítették a vázat a Gyeviép 
Nkft., munkatársai, hogy feldíszíthes-
sük a Fő téren már hetedik éve a falu 
adventi koszorúját, ami az idén is cso-

Ki hitte volna a negyedszázaddal ezelőtti németnyelv-tanfolyam után megalakuló csapat a mai napig szívvel-lélekkel 
segíti egymást? 1996-ban, 41 fővel alakult meg az Algyői Nőegylet, célunk a karitatív tevékenység és a közös progra-
mok szervezése volt. Céljaink máig változatlanok, de a létszámunk már 64 fő. 
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dálatosra sikeredett. A szorgos és lelkes 
tagok szívvel-lélekkel készítették, hogy 
a falu apraja-nagyja töltekezzen, gyö-
nyörködhessen és csodálhassa a csillogó 
gyertya fényét, hogy az ünnepi várako-
zás még meghittebb legyen. 

Az ember nagyságú bábukkal éke-
sített betlehem is a sajátunk, a tagság 
munkája nyomán jött létre. Évről évre 
újítgatjuk, szépítgetjük. Az Algyői Fa-
luvédő Polgárőr Egyesület, a Gyeviép 
Nkft. és Balázs Zsolt támogat bennün-
ket ebben a munkánkban.

Számos tagunk vesz részt a Gyevi 
Art Kulturális Egyesület kézműves cso-
portja által megálmodott Élő Adventi 
Ablakok Algyőn kezdeményezésben is.

Régóta törtük a fejünket, hogy mi-
ként ünnepelhetnénk méltó módon az 
egyesületünk 25. évfordulóját. Az az 
ötletünk támadt, hogy ültessünk egy fát 
az utókor számára. Vidács László segít-
ségével találtuk meg a méltó helyét a Fő 
téren. Ma már tábla is jelzi – Bakos Szil-
veszter jóvoltából –, hogy melyik a Nő-
egylet fája. A Gyeviép Nkft. által elő-
készített ültető gödörbe Füzesy István 
és Ozsváth László emelte a konténeres 

hársfát, azután az asszonyok felváltva, 
a munkát megosztva lapátolták vissza a 
földet.

Munkánk elismeréseként egyesü-
letünket Algyő Nagyközség Képvise-
lő-testülete két alkalommal is méltónak 
tartotta az Algyő Községért érdemé-
remre. A kitüntetést örömmel vettük át! 
Mi ez, ha nem összetartozás, szeretet, 
egymás megbecsülése?

Olyan kort élünk, amilyenben még 
nem volt részünk. Félelem, kétség, bi-
zonytalanság járja át az embereket, soka-
kon úrrá lett a szorongás, a magány még 
nyomasztóbb lett, mint eddig. Hiszem, 
ha eddig nagy szükségünk volt, most 
lesz a legnagyobb szükségünk egymásra, 
hogy őszintén bízhassunk egymásban, 
egymás jóindulatában, segítőkészségé-
ben, problémaérzékenységében. Tudjuk, 
érezzük meg, hogy mikor és kihez kell 
odalépni, megölelni, segíteni! Szeressük 
szívből embertársainkat.

Egy negyedszázada összetartó csa-
pat képes volt erre eddig, és nem fize-
tésemelésért, nem jutalomért, hanem 
önzetlenül, feláldozva szabadidejüket, 
mint nők, anyák, nagymamák. Minden 

ünnep előtt, akár templomtakarítással, 
koszorúépítéssel, betlehem építéssel, 
gyermeknapon több száz palacsinta sü-
tésével, hogy csak néhányat említsek.

Igyekszünk továbbra is, hogy közös 
tevékenységeinkkel bizonyíthassuk a 
női összefogás megtartó, építő és ki-
meríthetetlen erejét. Együttlétünket 
minden évben megkoronázzuk egy-egy 
életre szóló élménnyel, csapatépítő ki-
rándulással. Ennek sikerét a minden al-
kalommal jól felkészült, Magyarorszá-
got a szívében hordozó Magyarné Berta 
Rozika teszi emlékezetessé. Általa olyan 
helyeket ismerhettünk meg hazánk-
ból, amelyekre gondolni sem mertünk 
volna: gondoljunk csak a szinpetri óri-
ás könyvre, a veleméri fénytemplomra 
vagy a turisvándi vízimalomra. A Nő-
egylet közös megmozdulásairól fényké-
pek készültek, melyek Tóth Ilona fény-
képész munkáját dicsérik.

Várjuk azokat a lányokat, asszonyo-
kat, akik szeretnének közénk tartozni, 
csapatunk aktív tagjai lenni!

Mottónk: „Oszd ketté magad, ne várj, 
csak akkor, ha adsz.”

Budai Éva

Mozgalmas december a bölcsődében

Az Algyői Bóbita Bölcsődében moz-
galmas volt a december. Először a Mi-
kulás látogatta meg az intézményünket, 
puttonyába finomságokat hozott a leg-
kisebbeknek. A gyermekek izgatottan 
várták, a találkozást vele. Az alkalom-
hoz öltöztek, a piros szín dominált ezen 
a napon a bölcsődében.

December 13-án, Luca napi családi 
délutánon hangolódtunk az ünnepek-
re. Szép kézműves díszek készültek, és 
nem hiányzott a Luca pogácsa sem. Az 
ünnepi asztal finomságaihoz a szülők is 
hozzájárultak. 

Az algyői bölcsődében 2023/24-es 
nevelési évre 42 kisgyermek szerepel 

nyilvántartásunkban. Szabad férőhe-
lyek száma, az új bölcsődében 18. A 
2024/25-ös nevelési évre 15 kisgyer-
mekek számára igényeltek szolgáltatást 
a szülők. A szabad férőhelyek száma 
negyvenöt.

Algyői Bóbita Bölcsőde

 Az év utolsó hónapjában a Mikulás is meglátogatta a bölcsődés gyermekeket, és jó hangulatú kézműves foglalkozás-
sal is készültek az év végi ünnepre.
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In memoriam

Szeretteink, barátaink halála 
óriási veszteség. Ilyen veszte-
ség ért váratlanul bennünket – 
a Gyevi Art Kulturális Egye-
sület tagjait – december 20-án 
Horváth József elvesztésével.

Miről is írhatnék elsősor-
ban a bennem örökké élő Jó-
zsiról, ha nem a közéleti te-
vékenységünk során kialakult 
munkakapcsolatról, közös 
élményekről.

A csendes, megértő, be-
csületes, szorgalmas, család-
ját szerető, templomba járó, 
pedáns megbízható ember-
ről: a stabil pontról. Friss 
még bennem a kép, amint a 
Tollforgatók adventi irodal-

mi délutánján ott ültek Ilus-
kával a közönség soraiban. 
Ott voltak a negyedik gyer-
tyagyújtáson, együtt énekel-
tek a közönséggel.

És amit soha nem feledek, 
hogy azon a napon – délben 
– még telefonon egyeztet-
tünk egyesületi dolgokról. 
Másnap reggel jött a hihetet-
len, tragikus hír.

Ő volt az, aki minden 
március 15-én – a születés-
napján – Iluskával ott volt 
az ünnepségen, és mindig 
lehetett rájuk számítani a ko-
szorúzásnál, és szinte minden 
települési rendezvényen.

Sok-sok éven keresztül 
tagja volt a Parlando Éneke-
gyüttesnek és 5 éve elnöke a 
Gyevi Art Kulturális Egye-
sületnek.

Hatalmas űrt hagyva 
maga után elment. Ez meg-
másíthatatlan. Emlékét szí-
vünkben örökre megőrizzük!

Ménesi Lajosné Jusztika,
a Gyevi Art Kulturális 
Egyesület volt elnöke

„Ha mosolyt hozok a könnyek helyett, így maradjak 
meg neked.” (Cipő) – Így maradsz meg nekünk Hor-
váth Józsi!

APRÓHIRDETÉSEK

Családi házak, melléképületek, belső felújítási  
munkálatok kivitelezésèt!
Továbbá épület bontást, térkövezès, kocsi beállók, 
hőszigetelés, gipszkartonozást, laminált padló  
lerakást, burkolás, kisebb és nagyobb betonozást, 
zsaluzást, lépcső zsaluzás, terasz építés, kerítés építés!
Számlakèpes vállalkozó vagyok,keressen bizalommal! 
Telefonszám: 06 (30) 348-4307
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Harmadjára várták a lakosokat adventi ablakok

Az országban először 2016-ban Soly-
máron kezdték el ezt a játékot. Tudo-
másunk szerint országszerte már több, 
mint 600 település csatlakozott ehhez a 
programhoz. Az alapgondolat kitalálója 
készített egy csoportot a Facebook-on 
Világító adventi kalendárium névvel, és 
ott egy Magyarország térképen kitűzött 
minden települést, ahol csatlakoztak eh-
hez a nagyszerű játékhoz. Mi már har-
madik éve szerveztük meg barátnőm-
mel, Boldizsárné Marikával Algyőn. 
Az első évben kicsit nehezebben ment 
a szervezés. Megkerestük azokat az is-
merőseinket, akik szerintünk szeretnek 
dekorálni. Sajnos kaptunk több vissza-
utasítást is, de azért meglett a megfelelő 
létszám. Meg kellett fogalmaznunk a 
játékszabályokat is. Kisorsoltuk a na-
pokat. Azóta már könnyebben megy, a 
szervezés az interneten történik.

A játék arról szól, hogy minden je-
lentkező kap egy napot, december elseje 
és 23-a között. Az adott napon ki kell 
raknia az ablakába, vagy az előkertjébe, 
teraszára azt a számot, amelyet kapott, 
jól láthatóan, és karácsonyig, minden 
nap ki kell világítania. Mi úgy kezd-
tük el a játékot, hogy aki jelentkezett, 
az utcájáról írt egy kis találós kérdést, 

versikét, ami alapján az ablakkeresők ki 
tudták találni, melyik utcában keressék 
az aznapi ablakot. Mi előző este kirak-
tuk a Facebook csoportunkban a más-
napi versikét. Aki megtalálta, készíthet 
róla fotót, a képeket örömmel látjuk a 
csoportban. Ennyi a feladat. Az első év-
ben a Covid miatt nem lehetett gyüle-
kezni, úgyhogy akkor az éneklés elma-
radt, de 2021-ben már úgy szerveztük, 
hogy minden este 6-kor találkoztunk 
az adott ablaknál, és úgymond szeren-
ádot adtunk, énekeltünk az ablakdíszí-
tőknek. Volt, aki teával, forralt borral, 
süteménnyel várta a keresőket, de min-

den ablaknál legalább apró kis ajándé-
kok voltak kirakva az ablakokba. Az, 
hogy megvendégeljék a keresőket, nem 
volt feltétel. Volt több olyan kereső, aki 
minden ablakot megnézett. Az éneklés 
után több esetben is hosszabb, rövidebb 
beszélgetések erejéig ott maradtunk a 
helyszínen. December 24-ére már nem 
kértünk fel senkit a díszítésre, aznap a 
betlehem az „ablak”, oda raktuk a 24-es 
számot.

Egyre többen keresik az ablakokat, 
és az esti találkozásnál is egyre többen 
voltunk. Felemelő érzés, ahogy kapjuk 
a visszajelzéseket, hogy mennyire jó öt-
let, és milyen szép ez az egész. Az esti 
testmozgás is megvolt, sokan sétálva, bi-
ciklivel jöttek az ablakhoz. Voltak olyan 
frappáns versikék, hogy nem mindenki 
tudta kitalálni. Ilyenkor privát üzenet-
ben tudunk segíteni. Mindenki nagyon 
várja már ezt az év végi programot. No-
vemberben szoktuk elkezdeni szervezni, 
hogy december 1-re már mindenki tud-
ja, melyik napot kapta. Gyönyörű abla-
kok készültek tavaly is, és mi, keresők 
nagyon örültünk minden ablaknak. A 
jövőben is megszervezzük, mert igény 
van rá, szeretik az algyői emberek is.

Kocsisné Kuk Ildikó,  
az egyik szervező

Algyőn advent idején már harmadik éve világító adventi kalendáriummá változtak helyi lakosok ablakai. Tavaly is 
sikeres volt a játék.
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Hagyományt őriz az Algyői Tájház

Az Algyői Szivárvány Óvo-
da Pillangó csoportját 2022. 
december 13-án Luca napi 
foglalkozással várta az Algyői 
Tájház. A programon nem 
csak hagyományos Luca napi 
pogácsát készítettek a gyere-
kek, hanem kézműveskedtek 
is, boszorkány figurát állítot-
tak össze. A foglalkozás té-
májához kapcsolódó boszor-
kányos mesét hallgathattak 

meg. Megtudhatták, milyen 
babonák és népi hiedelmek 
kapcsolódnak ehhez a jeles 
naphoz. A délelőtt folyamán 
verset hallgathattak meg arról, 
hogyan készül a Luca széke.

Gyevikult Nkft.

Szárnyal a Bagoly csoport

Az Élet a Tiszán című rajz-
pályázaton gyönyörű alko-
tást készített: Bruckner Hédi, 
Iványi László Gábor, Joná-
csik Daniella, Lipka Vivien, 
Rigó Lenke, Zoltai Mátyás. 
Nagyon sokan pályáztak 
Algyőről, Sándorfalváról és 
Hódmezővásárhelyről. A dí-
jazottak között szerepel négy 
Bagoly csoportos is: Iványi 
László Gábor, Rigó Lenke, 
Bruckner Hédi, Zoltai Má-
tyás. Köszönjük szépen a dí-
játadón kapott ajándékokat. 
Boldogság volt látni a gyer-
mekek örömét.

A Borbála Fürdő Miku-
lás rajzpályázatára még több 
Bagoly csoportos gyermek 
rajzolt: Bruckner Hédi, Cser-
nyik Milán Gergő, Durkó 
Alisa Kincső, Gergely András, 

Gyöngy Ferenc, Harkai Már-
ton, Iványi László Gábor, Lip-
ka Vivien, Rigó Lenke, Szabó 
Szabolcs. A beadott rajzokból 
kiállítást szerveztek a Borbá-
la Fürdő aulájában. A Miku-
lás a legszebb rajzokat külön 
is díjazta. Nagyszerű ajándé-
kokkal jutalmazták a gyer-
mekek szorgalmát. Aki részt 
vett a rajzversenyen, 2022. 
december 04-én ingyenesen 
mehetett be a Borbála Für-
dőbe. Ezen felül még két 
nyertesünk is lett: Rigó Len-
ke és Durkó Alisa Kincső.

A Diego Szárnyaljon a 
képzelet! című országos rajz-
pályázatán is nagyszerű ered-
ményt értünk el. Itt is több 
rajzzal indultunk: Bruckner 
Hédi, Csernyik Milán Gergő, 
Iványi László Gábor, Joná-

csik Daniella, Lipka Vivien, 
Rigó Lenke, Zoltai Mátyás. A 
csoportunk 3 darab gyerek-
szőnyeget nyert.

Gratulálunk a szép ered-
ményekhez! Meghozta az 

eredményét a sok-sok ráfor-
dított idő.  A gyerekek felké-
szítői: Kakuszi Ildikó óvoda-
pedagógus, Dobsáné Csáki 
Mónika óvodapedagógus és 
Fekete Éva dajka.

Fantasztikus érzés, hogy a csoportunk három rajzpályázaton is indult, mindhárom sikeresen zárult.

GUMISZERVIZ-UTÁNFUTÓ  
KÖLCSÖNZŐ

• Gumiszerelés abroncsjavítás  
(szgk,tgk, ipari, mezőgazdasági)

• Utánfutók bérbeadása  
(magasított, hosszanyagszállító)

47-ES FŐÚT ALGYŐI BEKÖTŐÚT  
KÖRFORGALOMNÁL  

ÉS ALGYŐ KOSÁRFONÓ U� 11�

TELEFONSZÁM:  
06 (70) 330-4616
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Rajzpályázat a testvértelepülési kapcsolatokért

A testvértelepülési együttműködésük 
első közös rendezvényeként rajzpályá-
zatot hirdetett óvodások és általános 
iskolások számára az algyői és a sándor-
falvi önkormányzat. A pályázat az Élet a 
Tiszán címet kapta, hiszen a két telepü-
lés természeti értékeit a folyó köti össze, 
éppen ezért a gyerekek alkotásait a Ti-
sza és annak élővilága ihlette. A nyerte-
seket az Algyői Faluházban köszöntöt-
ték, ahol a 85 pályaműből kiállítás nyílt 
– számolt be a Délmagyarország.

Az ünnepélyes díjátadón Molnár 
Áron, Algyő polgármestere kiemelte, 
talán a legigazabb testvértelepülési kap-
csolat övéké. Emlékeztetett, az 1879-es 
nagyárvíz után Pallavicini gróf úgy vélte, 
hogy Algyő nincs biztonságban a folyó 
mellett, ezért némi kényszer hatására az 

algyőieket átköltöztette a mai Sándor-
falva területére, míg Algyőt rétté akarta 
nyilvánítani, azonban néhány büszke al-
győi ezt megakadályozta. Hozzátette, a 
lakosság kétharmada ezután visszaköltö-
zött Algyőre és újjáépítették a települést.

Molnár Áron hangsúlyozta, a tör-
téntekből eredően a két települést a 
mai napig rengeteg rokoni szál köti 
össze, így azok a családnevek, amelyek 
Algyőn népszerűek, Sándorfalván is 
megtalálhatóak, és ez fordítva is igaz. 
Megjegyezte, a két település történelme 
és kultúrája is a Tiszához kapcsolódik, 
éppen ezért öröm számára, hogy a hu-
mán ügyrendi biztosság kezdeményezte 
a rajzpályázatot.

Az eseményen jelen volt Búza Katalin, 
Sándorfalva alpolgármestere is, aki töb-

bek között arról beszélt, hogy az elmúlt 
években már sokat tettek a testvértele-
pülési kapcsolatuk megerősítéséért, pél-
dául márciusban a sándorfalviak is részt 
vettek a petresi gátszakadás alkalmából 
szervezett túrán. Kiemelte, szeretnék to-
vábbvinni a mostani kezdeményezést.

Az alpolgármester örömét fejez-
te ki, amiért ennyi pályamű érkezett a 
felhívásra. Szerinte azonnal látszik a 
műveken, hogy melyeket készítették a 
sándorfalvi gyerekek, ugyanis felkészítő 
pedagógusuk, Török Zsuzsanna egészen 
egyedi nézőpontot képvisel, diákjait 
rendszeresen versenyezteti, európai ver-
senyeken is részt szoktak venni.

Számtalan díjat és különdíjat adtak 
át a faluházban. Az óvodások körében 
az algyői Tulipán csoport, az alsó tago-
zatos kategóriában a sándorfalvi Zámbó 
Krisztina, míg a felsősöknél a szintén 
sándorfalvi Kiss Petra lett az első.

Forrás: Délmagyarország napilap

A tiszai életet vitték papírra az óvodások és az általános iskolások, miután Algyő és Sándorfalva közös rajzpályázatot 
hirdetett ebben a témában. Az óvodások körében az algyői Tulipán csoport lett az első.

Színházban az algyői Fürge Ujjak Műhelye
A csoport a Szegedi Nemzeti Színházban nézte meg a Denevér 
című nagyoperett előadást. A közösen eltöltött élménnyel zárták 
az idei évet. 

Idén az Algyői Tájházban kéthetente hétfőnként 16-18 óráig 
várják a kézimunkázni vágyókat.

Boldog új évet kívánunk!

A Fürge Ujjak Műhelye
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A házassági vagyonjogi szerződés

A házastársak háromféle vagyonjogi rend-
szer közül választhatnak:
 – házastársi vagyonközösség (más 

néven törvényes vagyonjogi rend-
szer) amelyről részletesen az Algyői 
Hírmondó 2022. évi novemberi 
számában olvashattak, és ez akkor 
vonatkozik a házastársakra, ha va-
gyonjogi szerződéssel ettől eltérően 
nem rendelkeznek.

 – közszerzeményi rendszer,
 – vagyonelkülönítési rendszer.

Közszerzeményi rendszer: Ha a háza-
sulók vagy a házastársak ezt választ-
ják, akkor a házassági életközösségük 
fennállása alatt önálló vagyonszerzők 
lesznek, vagyonuk elkülönül egymás-
tól. Ha megszűnik az életközösségük, 
akkor bármelyik házastárs követelheti 
a másiktól, hogy osszák meg egymás 
között azt a vagyonszaporulatot, amely 
közszerzeménynek minősül. Közszer-
zemény az a tiszta vagyoni érték, amely 
a házastársnak az életközösség megszű-
nésekor meglévő vagyonában a házas-
társakat terhelő adósság ráeső részének 
és a különvagyonának a levonása után 
fennmarad. A házastársak vagyonában a 
házassági életközösség megszűnésekor 
meglévő vagyonról azt kell vélelmezni, 
hogy az közszerzemény. A házastársat a 
közszerzeményi vagyon fele illeti meg.
Vagyonelkülönítési rendszer: ha a házastár-
sak a vagyonjogi szerződésükben a há-
zastársi vagyonközösséget a jövőre nézve 
teljesen vagy meghatározott vagyonszer-
zések, vagyontárgyak, terhek és tartozások 
tekintetében kizárták, a vagyonnak abban 
a részében, amelyre a kizárás vonatkozik, 
közöttük a vagyonelkülönítés rendszerét 
kell alkalmazni. Ebben az esetben a há-
zassági életközösség fennállása alatt a va-
gyonukat önállóan használják és kezelik, 
azzal önállóan rendelkeznek, és tartozá-
sukért önállóan felelnek.

A házastársak a közös háztartás költsé-
geit, a közös gyermek és az egyik házas-
társ hozzájárulásával a másik házastárs 
közös háztartásban nevelt gyermeke 
megélhetéséhez, felneveléséhez szük-
séges kiadásokat közösen viselik akkor 
is, ha vagyonelkülönítésben élnek. Sem-
mis az a kikötés, amely e költségek és 
kiadások alól bármelyik házastársat tel-
jesen vagy túlnyomó részben mentesíti. 
A háztartásban és a gyermeknevelésben 
végzett munka a költségviselésben való 
részvételnek minősül.
A házassági vagyonjogi szerződés tartal-
ma: a házasulók (házasságot kötni szán-
dékozók) és a házastársak tehát úgy is 
dönthetnek, hogy a házastársi vagyon-
közösség (törvényes vagyonjogi rend-
szer) helyett a közszerzeményi vagy a 
vagyonelkülönítési rendszert választják. 
Sőt, ha az eltérést a Ptk. nem tiltja, ak-
kor vagyonuk meghatározott részei te-
kintetében (pl: vállalkozási célú vagyon, 
vagy mezőgazdasági célra használt ingó 
és ingatlan vagyon) különböző vagyon-
jogi rendszereket köthetnek ki, és el-
térhetnek a törvényes vagy a választott 
vagyonjogi rendszerek szabályaitól is.
Megkötésének feltételei: a házasulók és a 
házastársak személyesen köthetik. Ha a 
házastárs a tizennyolcadik életévét nem 
töltötte be vagy cselekvőképességében a va-
gyoni jognyilatkozatok tekintetében részle-
gesen korlátozott, akkor érvényességéhez a 
gyámhatóság jóváhagyása szükséges.
Alakilag akkor érvényes, ha közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magáno-
kiratba foglalták.
A szerződés harmadik személlyel szem-
ben akkor hatályos, ha a szerződést a há-
zassági vagyonjogi szerződések országos 
nyilvántartásába (közjegyzőnél) bevezet-
ték, vagy ha a házastársak bizonyítják, 
hogy a harmadik személy a szerződés 
fennállásáról és annak tartalmáról tudott 
vagy tudnia kellett. Módosítása és meg-
szüntetése: a házassági vagyonjogi szerző-
dést az életközösség megkezdése előtt a felek 

felbonthatják, vagy attól bármelyikük eláll-
hat. A házassági életközösség fennállása alatt 
a házastársak a szerződést módosíthatják és 
megszüntethetik, amelyekre a szerződés 
létrejöttére vonatkozó érvényességi és ha-
tályossági szabályokat megfelelően alkal-
mazni kell. A megszűnés időpontjától az 
életközösség fennállása alatt a házastársak 
vagyoni viszonyaira a házastársi vagyon-
közösség szabályait kell alkalmazni. A 
szerződés megszűnése harmadik személy-
lyel szemben attól az időponttól hatályos, 
amikor a szerződést a nyilvántartásból 
törlik vagy a harmadik személy a szer-
ződés megszűnéséről tudomást szerez. A 
szerződés megszűnése esetén a házastárs 
igényelheti a szerződésben kikötött va-
gyonjogi rendszernek megfelelő elszámo-
lást és a közös vagyon megosztását.
Fontos, hogy a házassági vagyonjogi szer-
ződés nem tartalmazhat olyan visszamenő-
leges hatályú rendelkezést, amely bármelyik 
házastársnak harmadik személlyel szem-
ben a szerződés megkötése előtt keletke-
zett kötelezettségét a harmadik személy 
terhére változtatja meg.
A házastársak olyan szerződése, amely va-
lamely vagyontárgynak a közös vagyon-
hoz vagy a különvagyonhoz tartozását a 
házassági vagyonjogi szerződésben kikö-
tött rendelkezésektől eltérően változtatja 
meg, harmadik személlyel szemben akkor 
hatályos, ha a harmadik személy tudott 
vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyon-
tárgy a szerződés rendelkezése szerint a 
közös vagy a különvagyonhoz tartozik.
Ha a házastársak a vagyonjogi szerző-
désben vagyonukról haláluk esetére ren-
delkeznek, e rendelkezésre a közös vég-
rendelet szabályait kell alkalmazni.
Amennyiben olyan témát szeretnének 
javasolni, amelyről szívesen olvasnának 
a Hírmondó hasábjain kérem, az alábbi 
elérhetőségeimen juttassák el részemre. 
Mobilszám: 06 (30) 432-7025, e-mail: 
dr.borbely@invitel.hu.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

Az előző részben megismerkedtünk a házastársi vagyonközösségre vonatkozó főbb szabályokkal, amelyek a házastár-
sak vagyonjogi viszonyaira akkor irányadók, ha nem kötnek egymással házassági vagyonjogi szerződést. Jelen cikkben 
röviden áttekintjük a házassági vagyonjogi szerződésre vonatkozó előírásokat és az általa nyújtott lehetőségeket.
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JANUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Január 11� (Sz), 13 óra,  
Tájház: 
A Szakkör – nemezelő  
foglalkozás.

Január 13� (P), 17 óra,  
Faluház Színházterem: 
Újévi hangverseny –  
részletek a plakáton.

Január 16� (H), 16 óra,  
Tájház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Január 21� (Szo), 18 óra,  
Faluház: 
A magyar kultúra napja –  
részletek a plakáton.

Január 24� (K), 17 óra,  
Tájház: 
Algyői Foltvarrók  
Köre foglalkozása.

Január 30� (H), 16 óra,  
Tájház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

FALUGAZDÁSZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Ügyfélfogadás helye: Algyői 
Faluház, Búvár utca 5. 
Január 10. (K) 8-12 óráig 
Január 24. (K) 8-12 óráig 
Időpontfoglalás:  
Mucsi Krisztina:  
06 (20) 915-4575

JANUÁRI ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK:

HÉTFŐ 
16-18 óra, Tájház: Fürge Ujjak 
Műhelye kéthetente

13 óra, Civilház:  
Nyugdíjas kártya klub

19 óra, Faluház színházterem: 
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

KEDD 
17 óra, Civilház:  
Harmónika próba
17 óra, Tájház: Algyői  
Foltvarrók Köre kéthetente

SZERDA 
8:30, Faluház színházterem: 
Senior torna
14 óra, Faluház színházterem: 
Szilver táncpróba

17 óra, Faluház emeleti  
klubterem: Parlando próba

18 óra, Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával

CSÜTÖRTÖK
15 óra Civilház Búzavirág  
Asszonykórus próba

17 óra Faluház színházterem 
Zsibongó Táncegyüttes próba

19 óra Faluház színházterem 
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

PÉNTEK
16:30 óra, Faluház emeleti 
klubterem:  
Stary of Hope-Balett

FEBRUÁRI ELŐZETES:
2023. február 4. Kolbásztöltő és 
pálinka verseny az Algyői Táj-
házban – részletek a plakáton.

A programok  
változtatási  
jogát fenntartjuk!

FALUHÁZ KÁVÉZÓ   
NYITVA TARTÁSA

HÉTFŐ .................................13-16
KEDD ....................................13-16
SZERDA ................................13-16
CSÜTÖRTÖK ......................14-20
PÉNTEK ................................13-18

2023� JANUÁR 8-ÁIG  
AZ ALGYŐI FALUHÁZ  

FELÚJÍTÁS MIATT  
ZÁRVA TART!  

 
NYITÁS: 2023� JANUÁR 9-ÉN!

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bemutatása

A településen található szolgáltatás ke-
retében a család és gyermekjóléti szol-
gálat feladatai: szociális segítőmunka, 
információnyújtás, tanácsadás, hivatalos 
ügyek intézése, prevenciós szolgáltatások 
és szabadidős programok szervezése.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadása:
H, K, Cs: 8:00-16:00
Sz:  8:00-18:00
P:   8:00-14:00

Előzetes telefonos bejelentkezés szük-
séges. 
Elérhetőségünk: 06 (20) 554-85-12,  
06 (20)425-9077, 06 (62)765-980. 
E-mail: csagyesz.algyo@gmail.com.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgá-
lat a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 
és a Gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 
törvényben meghatározott feladatokat 
látja el.

A szolgálatunknál elérhető szolgálta-
tások:

Jogi tanácsadás: a szolgáltatást Csikós 
Szilvia nyújtja. 

Pszichológiai tanácsadás: a szolgálta-
tást Tóásó Tímea nyújtja.

Előzetes telefonos bejelentkezés a 
bejelentkezéshez szükséges.

Vassné Búza Katalin és Kiss Ilona  
családsegítők

Algyőn 2016. január 1-jétől átalakult a család és gyermekjóléti ellátórendszer. A feladatellátás több szintűvé vált, 
amelynek első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat.



18

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kopasz Bálint: a legnagyobb élmény nem az egyéni vb-arany volt
 

„Kedvesek voltak az emberek, jó volt a 
helyszín, szép a környezet, pedig rio-
gattak, hogy nem így lesz. Nyertem két 
aranyérmet, amire nem számítottam, 
mert a sérülésem megijesztett” – mesélt 
tavalyi sikerélményeiről az M1 csator-
nának a 25 éves sportoló, aki elárulta, 
legnagyobb élménye nem az egyéni 
diadal volt 1000 méteren, hanem hogy 

párosban Nádas Bencével elsők lettek 
500 méteren, mivel társával nem tudtak 
annyit közösen készülni, mint amennyi 
szükségszerű lett volna.

Az M4 Sport-Az Év Sportolója Gá-
lával kapcsolatban megjegyezte, alapve-
tően nem szereti az ünnepségeket, de ha 
meghívják Magyarország legnagyobb 
sportgálájára, akkor az nagyon megtisz-
telő a számára és örömmel vesz részt 
rajta, a korábbi években otthon is nézte.

„Ha jól sikerül a 2023-as év és aztán 
a 2024-es, párizsi olimpia, akkor tényle-
gesen azt tervezem, hogy felfüggesztem 
a sportpályafutásomat. Egy évet min-
denképpen kihagynék” – erősítette meg 
korábbi elhatározását Kopasz Bálint az 
MTI tudósítása szerint. Elárulta azt 
is, hogy egészség területén képzeli el a 
sport utáni életét.

Kopasz szerint „parádésan erős” a 
magyar férfi kajak szakág, reményei sze-
rint tudják tartani ezt a formát jövőre is. 
A következő szezonra úgy készül, hogy 
február 25-éig itthon edz, majd utá-
na hat-hét hétre Sevillába megy. Mint 
mondta, egyetlen negatívumot tud em-
líteni a dél-spanyolországi helyszínnel 

kapcsolatban, méghozzá hogy rengete-
gen vannak ott.

Kopasz Bálint tavaly duplázott a 
müncheni Európa- és a dartmouth-i 
világbajnokságon is, azaz egyéniben 
1000 méteren, míg Nádas Bencével 
párosban 500 méteren sem talált le-
győzőre.

A Magyar Sportújságírók Szövet-
sége (MSÚSZ) 65. alkalommal kiírt 
Év sportolója-szavazásán 423 szavazat 
alapján alakult ki a sorrend. Az év csa-
pata a hagyományos csapatsportágak-
ban a Ferencváros férfi labdarúgócsa-
pata, a férfi labdarúgó-válogatott és a 
Sopron Basket női kosárlabda-együt-
tese, az egyéni sportágakban pedig a 
férfi és a női kardválogatott, valamint a 
Nádas Bence, Kopasz Bálint kajakket-
tes közül kerül majd ki. Az év edzője 
címre a női vízilabda-válogatottat irá-
nyító Bíró Attila, a férfi labdarúgó-vá-
logatott olasz szövetségi kapitánya, 
Marco Rossi mellett a rövidpályás gyor-
skorcsolyázókat a pekingi téli olimpi-
án sikerre vezető Csang Csing Lina és 
Bánhidi Ákos esélyes. A gálát január 
9-én, hétfőn 20 órától tartják.

Kopasz Bálint olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakosnak elsőként a kanadai világbajnokság ugrik be a 2022-es 
esztendő sikereiről.

Andersen Liga az algyői Műjégpályán
 

A bajnoki mérkőzés előtt Molnár Áron 
polgármester köszöntötte a csapatokat 
és egy kis meglepetés ajándékkal is ké-
szült nekik. A nagy volumenű mérkő-
zés a szegedi jégpálya zárva tartása mi-
att került Algyőre, a megyeszékhelyen 
ugyanis egész szezonban lakat marad 
a jégpálya ajtaján, így próbál spórolni a 
város.

A Goodwill Pharma Szeged 4–0-
ra vezetett az UNI GYŐR ETO HC 

ellen, amikor az első harmad után jég-
probléma miatt félbeszakadt a mér-
kőzés. A jégfelület annyira megsérült, 
hogy azt sem a harmadszünetben, sem 
a játékvezetők által elrendelt kétszer 20 
perces türelmi idő alatt sem sikerült ki-
elégítő módon orvosolni. 

Emiatt a mérkőzés félbemaradt, de 
azt legkésőbb az alapszakasz végéig, 
vagyis 2023. február 25-ig le kell majd 
játszani – tájékoztattak a szervezők.

OBII-es mérkőzést játszottak az algyői műjégpályán december 3-án. A Goodwill Pharma Szeged csapata csapott 
össze a Győr ETO HC gárdájával.
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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 Gyermekgyógyászati Klinika „B” részlegén (Temesvári krt. 35.) 

Baleseti ellátás
Gyermekgyógyászati Klinika „A” részlegén (Korányi fasor 14-15.)

Infóvonal 16-22-óráig: 06 (62) 342-500.

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 (62) 765-975, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

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

KözérdeKű  
telefonszámoK

születéseK Algyőn

Mocselini Vince
Szül.: 2022. 11. 24.
Anya: Baráth Gyöngyi
Apa: Mocselini Antonio

Tisztelt Termelők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Algyőn

2023. január 10-én és 
2023. január 24-én kedden

a Faluház kistermében 
(Búvár utca 5.)

8:00- 12:00 óráig  
ügyfélfogadást tartok.

Mucsi Krisztina falugazdász 
06 (20) 915-4575

ÚJABB KÖTETEK HEGEDŰS GÁBORTÓL

„Ismét 2 kötetem került fel a Magyar Elektronikus 
Könyvtár virtuális polcára. Ez a két kötet régebbi, 
valamint még meg nem jelent és új verseimet tartal-
mazza. Fogadd szeretettel a linket, amely lehetővé 
teszi, ha akarod, a kötet letöltését. Szeretettel aján-
lom figyelmedbe ezt a két kötetem is, amellyel 22-re 
emelkedett az ePUB köteteim száma” – írta szerkesz-
tőségünknek Hegedűs Gábor.

A Magyar Elektronikus Könyvtár virtuális polcáról 
letölthető immár az Utam balladája: Versek, valamint 
a Naenia de somnio meo (Álmom balladája): Versek, 
2014-2022 című kötetek.




