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október 27. ismét es/ jel€s nrp volt TiF
zsér tel€pülés életében, hiszen a.,Lónyry
200' rendezvénysomzrt €gy új8bb állo-
mísíhou érkezetü Ezen l napon mu-
tatták be ugyani§ a ,,Lónyay Menyhóú
és a Felsö-Tiszai vlzügy' klóllítá§t, emely
a 19. szózadban m€gvaló§ult fi§zr §za-
bílyozást mutatta be, €kkor készültck €l
több lépcsöben az árvizvéd€lmet szolgá-
ló gítak, és b€lűz ellení védekezé§t szol_
gi|ó csrtornartndszer.

Ferkovics Tibor a település vezetóje kö_
szöntötte elsöként a megielenteket. Utalt
rá, hogy a íendezvénysorozat motorja to-
vábbm is a Tuzsér Községért Közalapít-
vriny, ennek köszönhetően egymást érik a
rendezvények ebben az évben. Hálásak a
Lónyay családnak, akik mintegy 3 évszáza-
don kereszül paxrónusai voltak falunak és
egyháznak egyfiáút, aZ általuk lerakott ala-
pokra pedig még ma is lehet építeni. Be_
szédében arra is kitén, hogy a tuzséri ember
a 19. század ulolsó harmadóig megvivta
harcát a termeszettel, ftileg a tiszai áradá-
sokkal. ,,Az itt élö emberek számára akkor
jött reménysugár, amikor 184ó_ban a Tisza
szabályozására megalakult a Tisza-völgyi
TáLrsulat. l854-töl pedig a Felső-szabolcsi
Tiszai Armentesitő Táfsulat elnöke lett a
fuzsériak sz€retett íöldesura, góf Lónyay
Menyhért, aki hála lstennek szívén viselte

lt!

kozott a Felső-Ti§za-vidéki Vízügyi lgaz- 
tr

gatóság, aki a vízügyi Gyiijteménl is ren- i
áekezÉsre bocsátótta. 

- 
ónodi jános a',

egyrésá a falu sorsát, másresa a Tisza sza- !

bályozását. Hogy milyen fontos volt,
Lónyaynak a Tisza szabályozás, az is bizo-
nltjq hory az elöbb említett társu.lat a me_
derszabályozásra és a gátépítésre, a vállal- l
kozói szerzödéseket Ti:zséron kötörte meg ]

l855 juniusóban. ATiszaszabályozásava-,
sút építéséyel szinte egy idöben l87l-ben !
ért Tuzsérra, a védművek magasságát ké_
sőbb l878-80 között megemelték."- mond_
ta a polgárm€ster.
A Lónyay évfordulóhoz jó szíwel csatla-

FETIVIZIG szakaszrnémökség vezetóje a
vlzügyi szervezet részéról méltatta Lónyay
Menyhért munkáját. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyülés részéól Baracsi
Endre alelnök szólt, aki kiemelte a grófem_
lékének értékét é§ méltatta az egész éves
rendezvény§oíozatot. A kiállítrist Lucza
János a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Honismereti Egyesület ti&iira nyitotta
meg, aki egészen l882_ig, a Nyírvízgrújtö
c§8torna névadó ünnepségéig tekintett
vissza beszédében. A táf,latvezetést a Tu-
zsér Községért Közalapítvány részéről
klicsu Ferenc tartotta.
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ÁllÁsAJÁNLAT
Itonüák máí ok€d, hogy r nohót holytoiokbon ls bltalálod mrg.d? Akkor m€glaláliunk TÉGED|
sloíetnól€gy N.kgd sróló hlvlt&t do na! nom tü&d, mibon póMld H mag.d? soh. mm.dod ful?
\tanmk mot|vációld, €lokóít haila.!!ó Ylgü tonnl? &gftünl Góldd mogmltcfrásábonl

l!,ii fialal c§apat Vsgyunk, szgro!ük 8 Funkánkal, és maxim8|i§ták V8gyunk. Vann8k molivácidnk, gzekérl

dolgozunk. Van lóbb nyomblolt é8 on]iné kiadványunk. Higünk benn6. Ezon kiadványok hird€tósi f€lületein€k
has.nosilására - óékesilásóío l(€í€§siik hiídot&§zeí,/€ó kdégánkat

Fiatal/fatalo§, dinamiku§, molivált, jókedvú, jó humoru, munkamániás (picit.((nagyon(?))), maximalista, kiladó,
alkalmazkodó, krgatlY ós mé9? Te milyen vagy? Ha ázo|Va|amiféle \"bizsergést1, hát ne habozz, va|ahogy
k€|lsd felmagad iént éldeklódé§ünket. N€m s69ltünk hogyan, úgyis kitalálod.

Elónytlqlont;
. L€galább küépfok] végzettség, óFttségi
. ireglévó, §iéles i§meletsegi-ügyíé|köl
. Dirokt órlék9§lté§bgn szez€tt
§Zakmai tapaMalat,

. Kommunikácós, ma*6tin9- és leklámügyintézó,
menedöed vq]zetl§óg,

Juthtá§oki
FiX havikgresel + juta|ók

. lngyenes képzé§ek (belsó tléningek)

. Krealiv é§

. Aklív segíl§é9 az értékesiiésben.
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