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   A rendezvényre a projekt befejezését követő aktív együttműködés jegyében került sor, a 

partnerszervezetünk hathatós szerepvállalásával. A helyszínt a Református Egyházközség 

nagytiszteletűje bocsájtotta rendelkezésünkre. 

  A határon zökkenőmentesen sikerült átkelnünk, mind a személyeknek, mind a 60 db. 

kiadványnak. Megérkezésünket követően gyorsan elrendeztük a technikai teendőket, s 

vártuk a meghívott vendégeket, és elöljáróságot, valamint az érdeklődőket. 

  A majdnem telelett közösségi térben Farkas Ernő, a Beregsomért Alapítvány elnöke 

köszöntötte a jelenlévőket, s röviden felvázolta a projekt lényegét és tájékoztatta a 

nagyérdeműt az eddigi közös munkáról. Ezt követően átadta a szót Klicsu Ferencnek, a 

Tuzsér Községért Közalapítvány elnökének, hogy tartsa meg előadását. 

 

  Klicsu Ferenc köszöntötte a résztvevőket, s röviden bevezette előadását. Ezt követően 

ismertette a Lónyay család hézagosan ismert történetét, kitérve az oldalági 

kapcsolódásokra is. Ezután rátért a tuzséri Lónyay-ak bemutatására, majd a projektben 

szereplő beregsomi és deregnyői kastélyok ismertetésére is. Innen a projekt bemutatása 

következett, s kiemelte a látottak, tapasztaltak fontosságát.  

 Ezeket követően A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a kulturális 

turizmus kínálta kereteken belül címet viselő kiadványt mutatta be a közönségnek, 

melyben a részletesen beszélt a kialakított tematikáról, 

valamint a benne helyet kapó kutatási anyagról is. Végzetül 

a lehetséges Lónyay Örökség Központtal kapcsolatos 

elképzelésekről beszélt, melyben szerepet kapna 

lehetőségeihez mérten a helyi, egykori kastély is. 
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  Ezt követte program szerint a Lónyayak öröksége című disszeminációs élményfilm 

levetítése, mely nagy tetszést váltott ki a jelenlévők körében. Örömmel vették a filmben 

feltűnő kastélyukat, s hozzá kapcsolódó információkat is.  

 

  A rendezvény zárásaként Gyebnár István, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulja 

örömét fejezte ki, hogy a projekt felvállalta a határon átnyúló együttműködést, valamint 

fontos célkitűzése az épített örökség megóvása, s azok közösségi szolgálatba való állítása 

érdekében milyen erőfeszítéseket tesz a Közalapítvány. Sok sikert kívánt a további közös 

munkához, s reméli, minél hamarabb az elképzelések szerint alakulhat a Lónyay Örökség 

Központ felvázolt sorsa. 

Végezetül a könyv egy-egy példányát kaphatta meg minden jelenlévő.  

 

Összegzés: A rendezvény nagy sikert aratott, hiszen ilyen jellegű program mostanában 

nem igen történt a településen. A jelenlévők megismerkedhettek a határokon átnyúló 

programok kínálta lehetőségekkel, az együttműködések fontosságával, a közös célok 

kitűzésének megvalósításával, a közös munkával. Nagyon pozitív volt a jelenlévők 

visszacsatolása, kérték, hogy legyen még több ilyen esemény a településen, valamint ha 

lehetőség lesz rá, ne hagyjuk ki a beregsomi Lónyay-kastélyt a tervezett Lónyay Örökség 

Központból, remélve, hogy a közös munka itt nem ért véget. Mi is bízunk ebben!!  
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