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Konferenciák, kiállítások, kiadványok
A Lónyaycsaládttirté-
netének felkutatása,
dokumentálása nem
kis feladat, de annál
nemesebb kihívás.

ruzsÉn. Gróf Lónyay Menyhért
egykori pénziigyminiszter és
miniszterelntjk neve nem is-
meretlen megyénkben. Mun-
kásságának tiszteletére nevez-
tek el róla fócsatornát, viseli
nevét kozépiskola Vásárosna-
ményban, általános iskola Tu-
zséron, valamint mellszobra
van, ez utóbbi kozségben és
Nyíregyházán is.

Megkezd d ttazemtékév
Mint lapunkban beszámol-
tunk róla, sziiletésének
kétszázadik évfordulója al-
kalmából koszorírzással és
iinnepséggel emlékeztek meg
róla január 6-án Budapesten
a Pénziigyminisztériumban,
illetve Nyíregyházán a me-
gyeháza el tt, másnap pedig
Lónyán és Tuzséron.

Ezekkel a rendezvények-
kel megkezd dott a Lónyay
2oo Emlékév, aminek az ese-
ményeit a Tuzsér Ktizségért
Kcizalapítvány fogja ossze. A
civil szervezet elnokét, Klicsu
Ferencet arról kérdeztiik, mi-
lyen programok, események
várhatóak az elkovetkeztjh -
napokban a jubileumi évfor-
duló keretében.
- Szervezeti,ink tagjai és

jómagam is gózeróvel dolgo-

A Tuzsér Kiizségért Kiizalapítvány nevében megkovorúzta január 7-én Lónyán gróf Lónyay Menyhért síremlékét Klicsu Feíenc is FoTó: M, trllevln lÁszt_ó

Lónyán, Deregnycín, Bereg-
somban és Bodrogolasziban
is terveziink konferenciákat,
kiállításokat. Tobb k<inyv ki-
adásán is dolgozunk, néhány
kiadványhoz pedig még hoz-
zá sem tudtunk kezdeni. Jrini
usban és jírliusban gyerektá-
bor, fesztivál, a Szent Gyorgy
Lovagrend Nyári Egyeteme
várja majd a hozzánk látoga-
tókat. A további tervek kozott
szerepel szobor és emléktábla
készítése, emlékérem, emlék-
bélyeg és boríték tervezése is.
Szinte az egész Kárpát-me-
dencét felcilel vetélked fel-
hívásán dolgozunk jelenleg.
A kétfordulósra tervezett ve-
télkedci kozel r3o iskolát érint
határainkon beliil és kíviil.

Kapcsotatk zgyűiteményekkel
- Nem is olyan régen volt egy
id szak, amikor igyekeztek
a mítltat végképp elttjrrilni.
Ennek a levét isszuk most,
hiszen gróf Lónyay Meny-
hértr l és családjáról kevés
adat maradt fenn. A megyei
kozgyíijtemények mellett az
országos szervezetekkel is
felvettiik a kapcsolatot annak
érdekében, hogy az emlékév
keretein beli.il minél t bb in-
formációt, családtorténeti
eseményt tudjunk bemutatni
a mítlt iránt érdekl<íd knek.
Ezeknek az anyagoknak a
felkutatása, elcíkészítése, do-
kumentálása nem kis feladat,
de annál nemesebb kihívás a
számunkra. MML

zunk azért, hogy minél tar-
talmasabb legyen az emlékév.
Az id nk nagy részét a szer-
vezés tolti ki, szerencsére az
eseménynaptárba egyre tobb
idcipontot tudrrnk konkreti-
zálni.

El adásokazAkadémián
- A terveink kozott szere-
pel egy konferencia a Parla-
ment Delegációs termében.
Ez a rendezvénytink koráb-
ban már zold lámpát kapott,
azonban a vírusjárvány mi-
att most ott még nem lehet

rendezvényt tartani. Bízunk
abban, hogy egy kés bbi id -

pontban megrendezhetjiik
a tanácskozást, de addig is
haladunk tovább. kulturális
fesztivált tervezrink március
végén, április elején azokon
a telepiiléseken, amelyekhez
szorosabban kotód tt a Ló-
nyay család. A programban
Iesz szinházi el adás, nép-
tánc, dzsesszkoncert, gyer-
mekm sor, kcinyvbemutató,
valamint szarka Tamás is
várja majd az érdekl d ket.
Szeretnénk egy konyvbemu-

tatót rendezni Budapesten a
Lónyay-villában. Ha már a fti-
várost említettem, tervezi.ink
májusban egy megemléke-
zést 4-5 el adással a Magyar
Tudományos Akadémián, en-
nek a k<iztestr.iletnek ugyanis
tizenhárom évig volt az elno-
ke a gróf - részletezte Klicsu
Ferenc.

- Vizijgyi témakcirben sze-
retnénk tisztelegni áprilisban
gróf Lónyay Menyhért el tt,
hiszenjelent s szerepe volt a
Tisza szabályozásában térsé-
giinkben, s a nevét visel Ló-

nyay-f csatorna megépítését
is kezdeményezte.

Terepavtal, vimulátor
- Májusban a gyermeknap-
hoz kcjzeledve a vasírtépítci,
vas tfejleszt munkásságát
állítanánk reflektorfénybe,
ugyanis hozzá ktithet a Nyír-
egyháza-Ungvár vas tvonal
megvalósítása. A Magyar Ál-
lamvasutak Zrt. segítségével
vasuttorténeti kiállítást szer-
veziink, terepasztal, szimulá-
tor, kisvasrit várja a fiatalokat
és a feln tteket. Tuzséron,


