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A múlt héten községünkbe látogatott a magyarországi Algyő Nagyközség Önkormányzatának küldöttsége, élén Molnár Áron 
polgármesterrel. A vendégek elsőként Martonosra, Algyő testvértelepülésére, utána pedig Magyarkanizsára látogattak el. 

Egymillió forint 
a martonosi általános iskolának

Martonoson Horváth Gergely tanácselnök és a tanács néhány tagja fogadta az algyői delegációt. Rövid beszélgetés után a 
vendégek és vendéglátóik átsétáltak a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozatának 
épületébe, ahol megtekintették az újonnan felszerelt televíziókat és az új, az iskolaudvar főutcai oldalán felépült téglakerítést, 
amely az algyői önkormányzat egymillió forintos támogatásából valósult meg.

– A mai elvárásokhoz illetve a gyerekek igényeihez alkalmazkodva az algyői önkormányzat jóvoltából hat okos televíziót kap-
tunk és hat tantermet sikerült így felszerelnünk. Ezzel az oktatást lényegesen megkönnyíthetjük. Ez a fejlesztés a multimediális 
oktatás vonalán nagy segítséget nyújt nekünk, ezért ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a segítséget és hozzájárulást az algyői 
önkormányzatnak - nyilatkozta Törteli Telek Márta, a martonosi iskola osztálytanítója, aki tagja a helyi közösség tanácsának is.

A testvértelepülés önkormányzata iskolai fejlesztésekre hagyta jóvá ezt a jelentős támogatást, de  Martonosra illetve az isko-
lára bízta, hogy konkrétan mire fordítja az összeget, mondta az algyői polgármester. 

– Mi úgy gondoltuk, hogy Martonos helyi közösségének tanácsa nagyon is jól tudja, mire van a helyi iskolának a legna-
gyobb szüksége. Sokszor jártunk már Martonoson, az itteni iskolában is, és igyekeztünk mindig biztosítani valami adományt, 
ha arra szükség volt. Nálunk 2011-ben új iskola épült, teljesen új berendezést kapott, ezért padokat, és székeket is tudtunk adni 
a martonosi iskolának, amik ugyan nem újak, de kitűnő állapotban vannak, viszont az új berendezés miatt nálunk feleslegessé 
váltak – hallottuk Molnár Áron algyői polgármestertől. 

Az algyői küldöttség Apró Mária, a kihelyezett tagozat vezetője kíséretében megtekintette a felszerelt televíziókat valamint 
az elsősök és másodikosok tantermeit is, ahova a padok és székek kerültek.

Ökoturizmus és környezetvédelem 
– Egy hajóban evezünk 

Magyarkanizsán a a városháza dísztermében tartották meg a magyarországi Algyő önkormányzatával közösen megvalósulásra 
kerülő Ökoturizmus és környezetvédelem – Egy hajóban evezünk, azaz a TISATUR elnevezésű IPA-projekt nyitókonferenciáját

Mindkét önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy a projekt révén a tiszai turizmusban rejlő lehetőségeket igyekszik minél jobban 
kiaknázni, hangsúlyozta megnyitóbeszédében Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere

– Ami összeköt bennünket, az a Tisza, ezért a Tiszára fókuszáltunk. Nem annyira a Tisza-menti infrastruktúrára, hiszen Ma-
gyarkanizsa területén már kikötőhely és móló is kiépült az elmúlt években, sőt időközben már azok felújítása is megtörtént, inkább 
a szabadidős és tartalmi fejlesztésekre, amelynek a legnagyobb haszonélvezője az önkormányzaton kívül majd a magyarkanizsai 
cserkészek lesznek. Külön öröm számomra, hogy ezen kívül még két turisztikai fejlesztésekre irányuló pályázatunk is nyert uniós 
támogatást. Egyik az oromi Malomfesztivál infrastrukturális és tartalmi fejlesztésére, a másik pedig a tartományi kezdeménye-
zésre beindított és általa is támogatott Játék határok nélkül elnevezésű projekt infrastrukturális fejlesztésére irányul.   

Algyő a tiszai infrastruktúra kiépítésére jelentős magyar állami támogatást kapott, a Magyarkanizsával közös IPA-projekt 
fejlesztései már annak folytatását képezik,.hallottuk Molnár Áron polgármestertől.

– Nekünk most az a feladatunk, hogy egy infrastrukturális fejlesztési sorozattal  megteremtsük a lehetőségét, hogy az algyőiek 
és bárki más visszataláljon a Tiszához. Településünk 1965 után, amikor beindult a szénhidrogén-bányászat, óriási társadalmi 
átalakuláson ment keresztül, aminek következtében az emberek elidegenültek a folyótól. Ezt szeretnénk mi most visszacsinálni, 
és egy  olyan tiszai életet varázsolni az algyői folyópartra, mint amilyen itt, Magyarkanizsán van.   

Molnár Makai Krisztinától, a projekt magyarkanizsai koordinátorától megtudtuk, hogy a projekt 2018. május elsején indult 
és 2019. június 30-án zárul, összértéke pedig 125 ezer euró. Az Európai Unió ebből Magyarkanizsának 53 és fél ezer eurót biz-
tosít, az önkormányzat önrésze pedig 9 és fél ezer euró. Ebből ifjúsági táborokat és kirándulásokat szerveznek majd, különféle 
brosúrákat és turisztikai térképeket adnak ki és megvásárolják a táborokhoz szükséges felszereléseket is. 
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