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NylrplUsen PorBarmes-
tert és testületet is
választ a lakosság.

BEi{K, xYíRPlLls. Megyénk két
településén - Benken és Nyír-
pilisen - is lendeznek dqcem-
bel ú-én idóközi válaszlást.
Benken lemondott a polgáT-
mesteí, a munkaviszonya
augusztus 31-éVe1 megszűnt,
azóta megbízott polgármes-
terként aZ alpolgármestel Ve-

A polgármeste tisztségéIt ,
hálom jelóIt Várja majd a sza-
vazópolgárok voksait Ben-
ken: Halász Beítalan Zo]tán,
Dancs Ákos, Pólyán Csaba.

Tizenné8y induló a négyhelyért
Nyírpilisen feloszlatta ma-
gát a kéPüseló-testület, így
a polgáImestel személye
mellett négy önkolmányzati
képviselőt is kell választa-
niuk a szavazásra jogosult

lölt indul - Bed MáIk, Buzás
Jánosné, Szarka GyöIgy -, a
négy képviselői helyért pedig
tizennégy egyéni listás jelölt
indul a december rr-i válasz-
táson: Balczó EleméI, Baíáth
Károlyné, Beri József, Beíi
Kalolina, Beri Zsolt, Beíki Ist-
ván, Csiki László, Dudás Pá],
Kiss Ágnes, KoZák G,yóígyné,
Lal<atos E k, Márton Anna-
mária, Nagy János, Turgyán
Rudolf.

Dr. Hamza Gábor, seszták oszkiár, Feíkovics Tiboa, dí. szakály sándor, dr

kássága mellett a tá§adalmi
szerepvállalása is jelentős
volt, teyékenysége nem csak
a téTsé8íe, de az egész Kár-
pát-medencére hatással volt,
gondoljunk csak a felsó-tiszai
árvíz- és belvízvédelemmel
kapcsolatos munkásságára,
vagy az UngváI-Nyiregyháza
Vasútvonal megépülésére.

Tisztelet az akadémiai elnöknek
Olszágos szeíepvállalása is
példaértékű, hiszen a Du-
namelléki Református Egy-
házkerület főgondnoka, vala-
mint a Magyal Tudonányos
Akadémia elnöke is volt több
mint tíz évig. EZ utóbbi tevé-

kenységének állított emlé-
ket a TuZséI Kózségért KöZ-
alapiwány és a Béíes József
TlT Kisvárdai Egyesülete a
Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából a napokban a tu-
zséíi Lónyay-kastélyo"an. A
megjelenteket kószöntötte
Ferkovics Tibol, a település
polgármestele, Marczinkó
IStVán, a TIT Kisváídai Egye-
sületének igazgatója, Seszták
OszkáI, a Szabolcs-Szatmár
Beíeg Megyei Közgyűlés el-
nöke, Valamint Klicsu Ferenc,
a köZalapítvány elnöke, Tu-
Zséí alpolgáímesteíe.

Köz€tebb ke]ült a közönsé8hez
A szervezók felkéíéSét a kö-
vetkezó szakernberek fo-
gadták el: prof. dr, Szakály
Sándor, a TIT országos mb. el-
nöke, prof. dr. Hamza Gábor,
aZ MTA doktola, valamint dr.
Ciegel Andíás, az ELKH BTK
tudományos főmunkatársa.
Az elóadásokbóI. számos

olyan lészlet is kiderült, ame-
lyek közelebb hozták $ófLó-
nyay Menyhért személyét az
érdeklódőkhöz. Az előadók
íávilágítottak többek között
a gróf sokrétű és aprólékos
munkájára is, amelyet a köz-
jóéít fejtett ki. Kltl

Sokrétű munka a közióért
A néhaiakadémiaiel-
nök ti§zteletére Tuzsér
adott helyet a íendez-
vénynek.

TUZ5ÉR. Mostánában gyak-
ran szerepel TuzséT neve a
híradásokban, hiszen a te-
lepiilés és civil szelvezetei,
intéZményei, rnás telepúlé-
sek önkoTmányzatai gróf Ló-
nyay Menyhért születéSének
2oo. éúordulója alkalmából
emlékéwel adóznak a néhai
pénzüg}miniszteí, minisz-
terelnök és egyben a Lónyay
család emlékének. GIóf Ló-
nyay MenyhéIt politikai mun-
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