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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelettel köszöntöm minden megjelent kedves vendégünket a mai szobor 
avató rendezvényünkön. 

 

Algyő léte, az itt lakók megélhetése évszázadokon keresztül összefonódott a 
Tiszával. A folyó élelmet, életet adott, de volt, hogy pusztított, rombolt. Ezért 
állították ezen a helyen őseink a vízen járók védőszentjének Nepomuki Szent 
Jánosnak a szobrát, amelyet közel 60 éve vandálok pusztítottak el. Azóta 
árválkodott a szobor talapzata erősen ragaszkodva helyéhez, túlélve az 1970-es 
és későbbi nagy árvizeket, várva, hogy ismét betölthesse eredeti funkcióját. 

A mai napon 6 évtizedes adósság törlesztésére gyűltünk össze. Ma már nem a 
folyó adja a volt halászfalunak a fő megélhetést, nem beszélhetünk halászatról, 
azonban a Tisza továbbra is meghatározó Algyő életében, összekötő kapocs a 
múlt és a jelen között. Az algyőieknek ezért is lényeges a múlt értékeinek 
megőrzése, a hagyományok, tradíciók ápolása, és azok mai célok javára 
fordítása.  

Ez a gondolat vezérelte az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és 
Rekreációs Egyesületet, amikor 2016-ban zászlojára tűzte a szobor ismételt 
felállítását az eredeti talapzaton. Kikértük Püspök Úr és Polgármester Úr 
véleményét tervünkről. A két támogató szándékkal felvértezve kezdtük meg 
munkánkat, amelynek első állomása egy évvel ezelőtt a szükséges pénz 
érdekében a gyűjtés meghírdetése volt. Munkánkhoz erőt adott, hogy 
meggyőződésünk szerint egy jó cél érdekében létrejövő összefogás értéket 
teremt, és az összefogás megvalósítja a kitűzött célokat. 

Ezt a gondolatmenetet igazolta, hogy az utóbbi időben nem tapasztalt 
összefogás, adakozás valósult meg a nemes cél érdekében. Meg kell említenem, 
hogy nem csak Algyőiek, hanem Szegediek, és más megyében élők is 
adományoztak. Az adományozók, támogatók hitet tettek a hagyományok 
tisztelete, az értékek ápolása mellett. 

Az önzetlen adományozók iránt érzett tiszteletünk és elismerésünk szellemében 
legfontosabb üzenetünk a mai napon a köszöneté. 

Köszönet a három adományozó pillérnek: 

1. először is a jelentős számú magánszemélynek, társadalmi szervezetnek, 
2. Szeged-Csanádi Egyházmegyének Dr. Kiss-Rigó László Püspök Úrnak 
3. és Algyő Nagyközség polgármesteri alapjából kapott támogatásért Molnár 

Áron polgármester úrnak. 
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Sokat köszönhetünk a gyűjtésben biztos pontot jelentő könyvtárnak és 
dolgozóinak, valamint a Gyeviép Nonprofit Kft-nek a talapzat és környezetének 
rendbetételéért.  

A szobor kiválasztásában az anyagi lehetőségünk mellett meghatározó volt az 
eredetihez minél erősebb hasonlóság. Így került kiválasztásra ez a szobor, 
amelyet Bánvölgyi László szobrászművész készített, aki külföldi útja miatt ma 
nem tud jelen lenni.  

A gyűjtés során az adományozók megerősítették, hogy az embereknek szüksége 
van pozitív tendenciát képviselő, lelket és közösséget szolgáló nemes célokra, és 
ezek érdekében képesek és hajlandók áldozatot hozni. 

Meggyőződésünk, hogy ez a szobor ilyen üzenetet hordoz, szolgálja a vallási, 
lelki életet, és azonosítási pontként segítheti a vízen járókat, túrázókat, pihenni 
vágyókat. 

Ezen gondolatok mellett felkérem püspök urat, és polgármester urat a szobor 
leleplezésére. 

Leleplezés után: 

Amikor a szobor eredeti kinézetét kutattuk csak egyetlen egy távoli fényképet 
találtunk, amelyet a meghívón is láthatnak. Arra gondoltunk, hogy informáljuk 
az utókort a mai korról, az új szoborról. Ezért egy időkapszulát helyezünk el a 
talapzatban. Ebbe beletettük az adományozók névsorát -amelyet honlapunkon is 
feltüntetünk- az Algyői Hírmondó egy számát, a szobor méretezett rajzát, 
fényképét, a korábbi szobor történetéről talált írásokat. 

Felkérem Molnár Áron polgármester urat az időkapszula elhelyezésére. 

Felkérem Kiss-Rigó László püspök urat a szobor felszentelésére. 


