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Kiadványunk a „Tuzsér Községért” Közalapítvány megalapításának 25. évfordulójára szervezett 
rendezvény kapcsán született. Azért nem az ünnep szót használom, mert az ember ritkán ünnepli 
saját magát, még akkor is, ha lenne rá oka. Sajnos, mi, magyarok már csak ilyen rosszul felfogottan 
vagyunk szemérmesek. 

Sokkal inkább számvetésre gyűltünk össze azon a hideg decemberi napon, valamint megemlé-
kezni azokról, akik megalapították a szervezetet, és akik a 25 év alatt az alapítvány minél tartalma-
sabb tevékenységéért dolgoztak. Nem feledkezve meg azokról, akik hol kevesebb, hol több anyagi 
támogatást nyújtottak, ami nélkül a legtartalmasabb tervek sem valósulhattak volna meg.

Ez a füzetecske a húsz év alatt megvalósult elképzeléseket, álmokat mutatja be. Ezeket az álmo-
kat átszövi, létrehozza a falunkat szerető gondolat, a múltunkat, nemzetünket becsülő emlékezet, 
a jövőnkért aggódó figyelem.

Aki részt vett a rendezvényen, hallhatta az elismeréseket, aki a kiadványt forgatja, remélhetőleg 
szintén meggyőződhet a 25 év alatt végzett munka eredményességéről.

Nekünk, az alapítványban munkálkodóknak mindkettő megelégedésünkre szolgál, erőt ad az 
elkövetkező évek akadályainak leküzdésére, egy legalább ilyen tartalmas időszak megteremtésé-
hez.

Kívánom, együtt merjünk büszkék lenni mindarra, ami megvalósult a huszonöt év alatt. Egyút-
tal kérek minden segíteni vágyót, hogy a jövőbeli tervek megvalósításában vegyen részt tevé-
kenyen. Elfogadunk minden jó szándékú kritikát, emellett azonban szükségünk van a tevékeny 
segítségre is, legyen ez akár anyagi, akár szellemi segítségadás.

Ennek reményében ajánlom kiadványunkat olvasóink megtisztelő figyelmébe.

 Tóth Árpádné
 a kuratórium elnöke

Kedves Olvasó!
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1992. október 2-án született meg az akkori polgármester, Révész László kezdeményezésére az 
a határozat, mely létrehozta a képviselőtestület egyhangú igen szavazatával a Tuzsér Községért 
nevet viselő alapítványt. Itt szeretnénk az akkori képviselők nevét is elmondani, hiszen nélkülük 
ma nem lennénk itt: Birtha László, Deregi Zoltán, Fülöp Balázs, Kutasi Zoltán, Mártha Pál, Nagy 
Béla, Pethő Gyula, Révész György, Révész Zoltán, Úr Albert, Vilmán Pál.

Az alapítvány kezelő szerve a 7 tagú kuratórium. Az első kuratórium névsora:
Elnök: Pethő Gyula. Titkár: Borosné Battyányi Sára. Tagok: Nagyné Schmelczer Erika, Révész 
Gyula, Bóka Gyula, Dr. Sipos Gyula, Dr. Szép Béla.

Az eltelt 25 év alatt a kuratórium összetétele változott. Pethő Gyula elnök úr lemondását követő-
en 2001-től Nagyné Dr. Schmelczer Erika, majd  2009-től Tóth Árpádné tölti be ezt a posztot. A 
tagok összetétele is cserélődött az évek során, a mostani névsor:
Titkár: Klicsu Ferenc. Tagok: Fülöp Balázs, Nagyné Dr. Schmelczer Erika, Révész Lászlóné, Révész 
Máté, Nagy Gábor.

Alapító: Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
Kezelőszerve: 7 fős kuratórium
Alapító tőke: 300.000 Ft
Alapítás ideje: 1992. október
Kiemelten közhasznúvá alakul: 2000. január
Újra közhasznú lesz: 2016. november
Önálló jogi és gazdasági személy.

A kezdetek
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Főbb tevékenységeink

Épített és természeti
környezet védelme.

Sport és egészséges
életmód támogatása.

Közművelődés és
művészeti tevékenységek.

Támogatásunkkal megvalósult rendezvények:

• Számos iskolai és óvodai kirándulás
• Egyházi táborok (református, katolikus, baptista)
• Számtalan gyermekszínház szervezése óvodának, iskolának 
• Tanyanapok
• Határon átnyúló együttműködések
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Kortárs Művészek Tuzséri Gyökerekkel

Több mint öt évvel ezelőtt született meg két fiatal – Révész Márta és Klicsu Ferenc fejében, s 
talán ennél is fontosabban a szívében – ennek a sikeres sorozatnak az ötlete. Mindketten évek 
óta dolgoznak Tuzsér, a szülőfalujuk kulturális életének fellendítése érdekében. Büszkék a falu 
értékeire, s ezek közül az értékek közül segítségükkel mi, tuzsériak szembesülhettünk azzal, hogy 
milyen gazdag szellemi kincseink vannak.

A sorozat közel három éve alatt részben községünkben élő, részben innen elszármazott, a mű-
vészeti élet különböző ágait aktívan művelő művészek munkáival, ezeken keresztül, valamint a 
kiállítások utáni közvetlen beszélgetésekkel, magukkal a művészekkel ismerkedhettünk meg kö-
zelebbről. Hiszen még az itt élőkről is vajmi keveset tudtunk, az elszármazottakról pedig alig 
valamit. Az emlékeink felfrissítésére sorolnám fel a kiállítások résztvevőit:
Borosné Barabás Katalin és Boros Miklós művésztanárok

Kepics Ildikó festőművész alko-
tásai között

Tóth Árpádné, a kuratórium elnöke megnyitja a prog-
ramsorozatot

Turóczi Tiborc fotóművész
Kepics Ildikó festőművész

Nemes Csaba képzőművész
Boros Miklós János szobrász

Révész P. Lászó ötvös-bőrműves
Nagy Zsolt színművész

Révész Eszter textilművész
Révész Nándor fotóművész

Gyöngyösiné Révész Andrea rajztanár, 
amatőr művész

Úr Eleonóra iparművész
Nagy Józsefné iparművész

Révész Máté zongoratanár, kamaraművész 
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Szomorúan vettünk búcsút a sorozattól. Értelmesen és hasznosan eltöltött délutánokat jelen-
tettek ezek a résztvevők számára. Remélhetően kellemesen gondolnak vissza a sorozatban ön-
maguk érzelmeinek, intim, belső világuknak egy kis részét számunkra is megmutató művészek 
az őket szeretettel, tisztelettel fogadó hazaiakra. Kívánom, hogy a velünk együtt élők érezzék ezt 
a szeretetet, tiszteletet minél gyakrabban. Az elszármazottakat pedig szintén nagy szeretettel és 
tisztelettel várjuk haza. Mindannyiukra büszkék vagyunk.

Még egyszer szeretném megköszönni Márti és Feri ötletét, Feri kitartó munkáját a két és fél év 
során. Sajnálom, hogy sokan nem éltek a lehetőséggel, amit olyan sok fáradságos munka előzött 
meg. Ezzel úgy érzem, önmagukat fosztották meg sok-sok, az ember lelkét építő hatástól. A nem-
rég itt koncertező Hauser Adrienne közönséghez szóló szavait próbálom felidézni. Itt, Tuzséron, 
azért szeret fellépni, mert itt érzi a széplelkeket. Itt okos, értelmes emberekkel találkozik, akik meg 

tudják különböztetni az ér-
téket az értéktelen bóvli dol-
goktól. A sorozat, mely ak-
kor véget ért, ezt bizonyítja. 
Remélem, a mindennapi 
életünk során is képesek va-
gyunk erre a nagyon lénye-
ges és életbevágóan fontos 
dologra. Mert az értékes 
dolgok megbecsülendők, 
nem érdemes őket holmi 
pillanatnyi sikerekre, örö-
mökre cserélni.

Úr Eleonóra iparművész kiállításának megnyitója, 
középen a művésznő, balra Borosné Barabás Katalin, 
jobbra Klicsu Ferenc Pillanatkép Nagy Józsefné kiállításáról
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A bonsai varázslatos világa

Apró tálakban furcsa, groteszk fácskák. Vonzzák a szemet, szívesen gyönyörködünk forma-
gazdagságukban, sokszínűségükben. Történetükről azonban keveset tudunk. Habár a bonsai 
művészete több száz éves, hazánkban csupán az elmúlt két évtizedben találkozhatunk e kecses 
növényekkel.

Katona Ervin, a Nemzeti Bonsai Gyűjtemény 
szakmai főkurátora hozta el hozzánk saját gyűjtemé-
nyének darabjait, s tartott a különleges növényekről 
előadást.

Kiállított bonsai

A kiállítás plakátja
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Képek a kiállításról
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„Megjártam a Hadak útját…”

Ez a kiállítás a II. világháború befejezésének 65. évfordulója alkalmából készült. A háborúkhoz 
természetesen katonák kellenek, így a mi településünk is számos férfit adott ehhez az öldöklő 
és embert próbáló időszakhoz. Tuzsér községből ebben az időszakban több mint kétszázan öl-

tötték magukra a mundért, persze nem egyszerre és egy időben. Sokan tartalékosként, 
mások tényleges katona idejük alatt kerültek ki a harcmezőkre. Sokuk soha többé nem 
tért haza.

Katonáink számos csatateret 
jártak be, győztes haditettek és 
súlyos vereségek, veszteségek 
is fűződnek nevükhöz. Mivel a 
Magyar Királyi Honvédség tiszt-
jei és bakái egy másik szövetségi 
rendszer katonái voltak, ezért a 
háború végén a „Jaj a legyőzöt-
teknek”-elv érvényesült velük 
szemben.

A rendezvény ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött. Meg-
koszorúztuk az elesett katonák 
emlékhelyét, majd a Művelődési 

Tóth Árpádné elnök és Klicsu Ferenc titkár koszorút he-
lyez el a Hősi emlékműnél

A rendezvény plakátja, mely a következő évi Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében 
megvalósult országos plakátversenyen „Az év kulturális plakátja 2010” kategóriában különdíj-
ban részesült
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Ház udvarán a Debreceni Hajdú Táncegyüttes Katonának 
kell menni a legénynek c. darabját nézhette meg a nagy-
érdemű. Köszöntőt mondott Román István, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, majd dr. Bene 
János megyei múzeumigazgató nyitotta meg a kiállítást.

Pillanatképek a rendezvényről
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Kastély- és Almanapok

Évek óta részt veszünk a helyi Kastély- és Almanapok 
megszervezésében az önkormányzattal karöltve.

Az idei rendezvény különösen nagy jelentőséggel bírt, 
hiszen a falunk  idén lett 800 éves. A négy nap eseményso-
rozata  szinte minden igényt képes volt kielégíteni. Részt 
vettünk a szervezésben, lebonyolításban az évek alatt, s 
támogattuk anyagiakkal is az alapítvány arculatához illő 
fellépőket. Így a Szeredás együttes, vagy a testvértelepülés, 
Szilágynagyfalu részvételét a színes műsorokban.

A három bajusz című darab előadása a 
Szeredás Népzenei Együttestől
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A szilágynagyfalui Árvalányhaj Néptánccsoportjának előadása

Egy korábbi plakát a rendezvényről
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800 éves programsorozat

Településünk 2012-ben ünnepelte fennállásának, meglétének 800. évfordulóját, melynek tük-
rében egész éves programsorozattal ünnepeltünk, emlékeztünk. A Nagyközségi Önkormányzat 
mellett az Alapítványunk társrendezőként vette ki részét nemcsak az ünneplésből, de a munkából 
is.

A kísérőprogramok között volt testvértelepülésünk, Szilágynagyfalu kiállítása múltjáról és jele-
néről. Gyönyörű kézimunkákat, szőtteseket láthattunk.

Ez alkalomból nyílt meg a Kortárs Művészek Tuzséri Gyökerekkel című kiállítás az előző évek-
ben bemutatkozó művészek által felajánlott anyagokból. Ennek nyomtatott változata is megje-
lent.

A 800 éves évforduló kapcsán bővült a Kastély- és Almanapok programja idén négy naposra, 
melynek kapcsán számos programelemet emeltünk be a központi rendezvény eseményei közé. 
Ezentúl jelentős anyagi támogatást is tudtunk nyújtani a színvonalas programok megvalósításá-
hoz, így mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelőt.
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A programsorozat plakátja

A Fülöp-szigeteki Egyetem kórusának fergeteges műsora
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Gondozásunkban megvalósult programok

A II. világháború befejezésének 55. évfordulója alkalmából emlékeztünk meg a magyar kato-
nákról, a még élő 21 veterán személyes részvételével.

Az elmúlt években gyakorivá vált az, hogy településünk kulturális rendezvényei csat-
lakoznak különböző országos eseményekhez, jeles évfordulókhoz. A 2000-es esztendő 
egyik kiemelt évfordulója a II. világháború befejezése, 1945. május 8-9. dátummal.

A 65 évvel azelőtt befejezett világháborúra az emberek nagy többsége már globáli-
san emlékezik, hiszen a magyar résztvevőkről, katonákról nem igazán lehetett beszélni, 
megemlékezni pedig végképp nem 1990-ig.

Tuzsér lakosainak akkori hadra fogható férfilakossága szép számmal tett eleget katonai 
kötelezettségének, melynek a magyar haza védelme volt elsődleges feladata. Az elmúlt 
több mint 10 év alatt Klicsu Ferenc szabadidejének egy jelentős részében foglalkozott  a 
II. világháborúban részt vett, egykoron a M.kir. Honvédség soraiban katonai szolgálatot 
teljesítők relikviáinak felkutatásával.

Először Tuzséron folytatott kutatásokat, melynek hozadéka volt a 2000. május 7-én 
megtartott „Megjártuk a Hadak útját” elnevezésű rendezvény, mely számos egykori 
katona és hozzátartozó szívét megdobogtatta. A rendezvény része volt a millenniumi 
programsorozatnak.

Ezzel a kiállítással az akkor még élő 21 veteránnak és elhunyt bajtársaiknak kívántunk 
méltó megemlékezést tartani, azoknak, akik „csak” esküjükhöz híven cselekedtek: szol-
gálták a Hazát!

A rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Megkoszorúztuk az elesett ka-
tonák emlékhelyét. Ezután a veterán katonák emléklapot vehettek át a Honvédelmi Mi-
nisztérium képviselőjétől, majd a kiállítás megnyitójára került sor.A rendezvény plakátja
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Veteránokkal az ökumenikus 
istentiszteleten

A Honvédelmi Minisztérium 
alezredese emléklapot ad át 
Jakab Géza egykori leventének

Díszőrség a Hősök emlék-
művénél

Pillanatkép a kiállításról
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Fonó programsorozat (2000-2011)

A cél: a falu közösségének tartalmas és hasznos kikapcsolódást biztosítani a téli időszakban. A 
kézműves foglalkozások mellett a téli ünnepkörök, jeles napok figyelembevételével alakítottuk az 
egész rendezvénysorozatot.

A Fonó programsorozat 11 éven át adott lehetőséget az idősebb korosztály és a fiatalabb gene-
ráció együttlétének a hosszú téli délutánokon. Itt sajátíthatták el a gyerekek a hagyományos téli 
tevékenységekből azokat, amelyek a mai modern világban is használhatók. Mindezek mellett a téli 
ünnepkörök sajátságait is felelevenítették. Adventi koszorú készítése, mézeskalács sütése, farsan-
gi fánk sem hiányozhatott. Táncház, mesemondás, Adventi vásár, mind mind a Fonó programjait 
színesítették. Számos ismert művész gazdagította mindezek mellett a tartalmas együttléteket.

A programsorozat logója
Készül a mézeskalács
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Adventi koszorú készül a 
karácsonyvárás jegyében

Az Advent a Lónyay-kastélyban program keretében 
feldíszített fenyőfa díszíti a kastélyudvart

A Kossuth-díjas Berecz András 
is vendégünk volt a Fonóban
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  A Fonó programsorozat részét lépező Advent a Lónyay-kastélyban elnevezésű program elem 
túlélte a Fonót, önálló programként színesíti a település kulturális életét. Az általában egynapos 
rendezvény gyerekműsorokkal, kisebb vásárokkal, szeretetvendégséggel és községi rendezvén-
nyel várja nem csak a karácsonyt, de a település lakóit is.
  Azonban előfordult már az is, több napos rendezvény lett belőle, összefogva a település intézmé-
nyeivel és más civilszervezetivel. (Óvoda, iskola, Szociális Központ, Önkormányzat, Református 
és Katolikus Egyház) 
 Az eseményekre igyekszünk fellépőket, előadókat is biztosítani.: Fortissimo, Kóka Rozália, Pergő 
Hagyományőrző Együttes, Ghymes Együttes, stb…melyek mindig karácsonyi hangulatot tudtak 
teremteni.

Advent a Lónyay-kastélyban

Egy plakát a kezdetekből

A Mándoki Térségi Szociális Központ előadása A Ghymes Együttes és a helyi énekkarok közös 
karácsonyi koncertje 2015-ben (A Soli Deo Gloria 
Énekkar  és a Lónyay Menyhért Ált. Iskola Gyerekkara)
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Virga Pálné szavalata

Közös rendezvény plakátja 2014-ből A Fortissimo Együttes előadása

A Garagulya Gólyalábas Kompánia műsora

Nincs advent forró tea és forralt bor nélkül
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Kerékpártúra a Zemplénben 

Sikeres alapítványi pályázat eredményeként valósulhatott meg egyik le-
gemlékezetesebb kerékpártúránk a Lónyay Menyhért Általános Iskola 
egyik osztályának részvételével 2001 nyarán. 11 éves gyerekekkel, akik 
akkor fejezték be a negyedik osztályt. Egy nap alatt kerékpároztunk el 
Bózsvára – ez 100 km-t jelentett – s tettünk meg innen kiindulva ki-
sebb nagyobb kerékpár-, vagy gyalogtúrákat. Itt éppen a füzérradványi 
Károlyi-kastély előtt mosolyog a társaság.

A tábor ideje: 2001. július 16-tól 2001. július 22-ig. 
A tábor helye: BAZ Megye, Zempléni hegység, Bózsva és környéke
A csoport: 16 fiú, 16 lány, 3 pedagógus, 2 szülő
Útvonal: Pácin, Sátoraljaújhely, Széphalom, Pálháza, Kőkapu, Rostalló, 
Bózsva, Nyíri, Füzér, Hollóháza
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Mátyás király, a reneszánsz ember

Számos helyről hallhattuk már azt a tényt, hogy a 2008-as esztendő a reneszánsz éve,  s nemcsak 
Magyarország, de Európa számos nemzete ünnepli, ill. emlékezik meg róla különböző formában.
Nálunk a reneszánsz stílust óhatatlanul összekötjük Hunyadi Mátyással, közismertebb nevén Má-
tyás királlyal, akinek köszönthetjük a reneszánsz és humanista műveltség elterjedését az akkori 
magyar királyság területén. 
Nem véletlen, hogy pont a 2008-as esztendő nálunk a reneszánsz év, hiszen 550 eszten-
dővel ezelőtt, 1458-ban választották Hunyadi János, a nagy török verő fiát Magyarország 
királyává. Mátyás király uralkodása alatt teret kaptak ezek az eszmék, melyek felesége, a 
nápolyi származású Beatrix ide érkezésével még jobban felerősödtek.
A Mátyás király, a reneszánsz ember című előadássorozat a Mátyás éve országos rendez-
vénysorozathoz kapcsolódott. A nyolc előadás felölelte a kor zenéjétől kezdve a Fekete 
seregen át a híres Corvinákig terjedő időszakot. A téma jeles előadói nagy érdeklődésre 
igényt tartó előadásokat oszthattak meg a nagyérdeművel. A programsorozatban részt-
vevők:
- Kerek Gábor és zenekara
- Tóth Erzsébet, a nyíregyházi főiskola tanára
- Dr. Miskey Antal, az egri Eszterházy Károly Főiskola tanára   
- Kóka Rozália, a Magyar Örökség-díjas, előadóművész
- Dr. Bihari Albertné, a  Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese
- Dr. Buzinkay Géza, az egri Eszterházy Károly Főiskola tanára
- Dr. Kríza Ildikó, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Igyekeztünk minél szélesebb palettáját bemutatni a korszaknak, természetesen előtérbe 
helyezve a hazai történéséket, alkotásokat, valamint a Mátyás király kultuszhoz kapcso-
lódó tárgyakat, meséket, mondákat. 

A programsorozat plakátja
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1848-49, avagy miután kiszabadult a
szellem a palackból 

Előadássorozat a forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából (2008-2009).
1848, avagy miután kiszabadult a szellem a palackból. Egy újabb előadássorozat, amely hét alka-
lommal avatott be bennünket a 48-49-es szabadságharc idejének képzőművészetébe, szabolcsi 

aktualitásokba, a szabadságharc utáni megtorlások megismerésébe. A sorozat keretén 
belül került sor a 2009. március 15-i községi megemlékezésre is.
Az itt látható plakátbelsőben feltüntetetteken kívül még a következők vettek részt a 
programsorozatban:
- Dr. Bene János, történész, megyei múzeumigazgató 
- Kalamajka Népzenei Együttes
- Dr. Szilágyi Márton az ELTÉ-ről

A programsorozat plakátja

Szabó Zoltán tároga-
tón játszik a közön-

ségnek
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A programsorozat néhány plakátja
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„Mire a falevelek lehullanak…”

Az I. vh. befejezésének 90. évfordulója alkalmából, az egykori Érdekes Újság által készült fotó-
anyagból szervezett kiállítással adóztunk az elesettek emlékének.
A kiállítás anyagát, a 120 db fotót a felvidéki Boly községben élő Szabó Béla bácsitól kapta kölcsön 

Feri. Béla bácsi Magyar királyi tizedes volt, aki az egykori Érdekes újság által készült fo-
tókat őrizte meg az utó-
kornak. A képen Illésfal-
vi Pétert, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum fő-
őmuzeológusát, Béla bá-
csit, Klicsu Ferencet, Bene 
Jánost, és Révész Lászlót 
látjuk. A kiállítás előtt 
megnyitó beszédet mon-
dott Illésfalvi úr, majd 
gyertyagyújtással a 26 
tuzséri elesett emlékének 
adóztak. A 27. gyertyát a 
történelmi Magyarország 
660 000 hősi halottja, és 
a több mint 800 000 ha-
difogságba esett katona 
emlékére gyújtották.

A rendezvény plakátja
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Az Érdekes Újság képeinek díszdoboza, körülötte helyi relikviák

Révész László polgármester köszönti a résztvevőket

Gyertyagyújtás az elesettekért
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1984-ben Franciaországban Történelmi Műemlékek Nyílt Napja (mely Historic Monuments 
Open Day néven vált ismertté) címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára, azzal a céllal, 
hogy azok a kiemelkedő, várhatóan széles érdeklődésre számot tartó műemléképületek, ame-
lyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen, 
lehetőleg szakszerű vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat.
1991-ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját 
rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok (European Heritage Days) címmel, s egyben fel-
szólította az Európai kulturális egyezmény tagállamait, hogy csatlakozzanak, és szervezzék meg 
hazájukban is minden évben az Európai Örökség Napokat.
1999-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízta a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságát (akkori nevén Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát), hogy szervezze meg a rendezvényt. Ezt a 
koordináló munkát azóta is a hazai műemlék- és örökségvédelem központi intézménye végzi. 

Kulturális Örökség Napjai

A Lónyay-kastély a programsoro-
zat logójával

A kisvárdai Bábás házaspár kiállítását 
megnyitja Tari Istvánné 2009-ben

Turóczi Tiborc fotográfus kiállítása 2013-
ból

I. világháborús kiállítás 2014-ből dr. Tőkéczki László tör-
ténész előadása 2014-ből
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Jóllehet az alapelvek között csupán ajánlásként szerepel minden évben egy-egy központi téma előtérbe 
helyezése, hazánk 1999 óta kiemelten él ezzel a figyelemfelkeltő lehetőséggel. Célja ezzel, hogy a nyil-
vánosság érdeklődését a kultúra, művelődés, építészet különböző szegmenseire irányítsa és a társada-
lom eltérő érdeklődésű rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa. A szervezők minden évben 
körültekintő módon, megfontoltan igyekeznek kiválasztani a központi témát oly módon, hogy az kapc-
solódjék valamilyen országos évfordulóhoz, ünnephez.
Településünk a Lónyay-kastély komplexum érintettsége okán 2009-ben csatlakozott az Európai ren-
dezvény sorozathoz. A komplexum látogathatósága folyamatosan biztosított, de a programokkal való 
megtöltés kialakításánál, figyelembe vesszük az adott évi ajánlásokat.

Bakator Zenekar a Díszteremben Horgas Eszter fuvolaművész előadása 2017-ben 

Korábbi meghívók a rendez-
vényre
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Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban

Nyári zenei fesztivál a Lónyay-ban. A 2009, 2011, 2013, 2014 és 2015-ben megrendezett 
esemény tematikusan  kínál zenei csemegéket a blues, a rock, jazz, folk és komolyzene 
kedvelőinek. Azt hiszem, a résztvevő zenekarok közül a leghíresebbeket meg kell em-
líteni: a Prima Primissima-díjas Csík zenekart, az Első magyar tekerős zenekart, a Prima 
Primissima Junior díjas E-Wald rézfúvós kvintettet, és nem utolsó sorban az évek óta 
hozzánk visszatérő megyei Prima Primissima-díjas Hauser Adrienne-t. A többiek nevét 
a plakátok tartalmazzák.

A rendezvény plakátja

A Csík Zenekar a Lónyay-kastély 
udvarán
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A Magyar Tekerőzenekar koncertje

Hauser Adrienne művésznő koncertje a díszteremben
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Brezántól - Rodostóig

A II. Rákóczi Ferenc fejedelem által vezetett szabadságharc befejezésének 300. évfordulója kap-
csán egész éves programsorozattal kívántuk bemutatni a kor eseményeit különböző aspektusból.
Sokoldalúan  igyekeztünk bemutatni a kor eseményeit kilenc előadás segítségével.

Kezdve az előzményekkel, befejezve A bujdo-
sók a nagyvilágban című mindent sejtető elő-
adással. A kor zenei hangulatát Nagy Csaba tá-
rogatóművész varázsolta közénk. A következő 
előadók fogadták el felkérésünket:
- Néző István könyvtáros
- Oláh Tamás igazgató
- Dr. Ulrich Attila történész
- Dr. Kovács Ágnes történész
- Molnár Sándor igazgató
- Tamás Edit igazgató
- Dr. Tóth Gergely tudományos munkatárs
- Dr. Kriveczky Béla nyugalmazott docens
- Dr. Bene János múzeumigazgató

Az előadássorozat plakátja

Dr. Bene János előadása
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Az utolsó előadás helyszíne a résztvevőkkel az Iskolai és Közművelődési 
Könyvtárban

Dr. Kriveczky Béla nyugalmazott docens, a Rákóczi Szövetség kisvárdai alap-
szervezetének elnöke méltatja a programsorozatot, az utolsó előadást követően
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Tuzséri Középkori Vígasság

Széles társadalmi kapcsolatainknak köszönhetően jöhetett létre az I. Tuzséri Középkori 
Vígasság címet viselő alkalom. A Szent György Lovagrend ajánlotta fel részvételét a Nyári 
tábor  zárónapján. Mindez köszönhető az eddigi munka elismerésének. Zászlóforgatók, 
középkori harcosok ejtették ámulatba a nézőket, gólyalábasok csaltak mosolyt az arcok-
ra, végül a nyárson sült malacpecsenye íze tette fel a koronát a nap eseményeire. A ren-
dezvény 2013-ban is folytatódott, de sajnos nem sikerült hagyományt teremteni belőle.

A rendezvény plakátja Pavane zászlóforgatók és dobosok bemutatója
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Készül a malacpecsenye

A Szabad Lovagok Rendje Egyesület bemutatója

A visegrádi Szent György Lovagrend Katonai Hagyományőrző Tagozatának 
bemutatója, előtérben Cseke László kancellár
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Kárpát-medencei kézműves- és hagyományápoló 
tábor

Tizenkilenc éves múltra tekint vissza a Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor. 
Minden évben állandó program a táncház, ahol a határontúli gyerekek, illetve kísérőik a saját 
táncaikat tanítják meg a többiekkel. A kézműves foglalkozások a délutáni órákban folynak. A 
túloldali képen egy nemezeléssel készült szép darabot látunk, de folyik itt kosárfonás, szövés, 
gyöngyfűzés, makramézás és batikolás is.
Nagy hangsúlyt kap a magyarság ápolása, ami nem csak az előbb felsorolt célokból tevődik össze, 
de a gyerekek megismerik a történelmünknek azokat a részeit, amelyek összekapcsolnak bennün-
ket, éljünk mi, magyarok, bármelyik szegletén a világnak.

Az első képen Kallós Zoltán látható, aki részt vett és előadást is tartott a jubileumi, 10. 
tábort záró tudományos konferencián, melynek címe: „Csak tiszta forrásból” - A hagyo-
mány átörökítésének  módszertana. Kallós Zoltán a Kárpát-medence ma élő legnagyobb 
néprajzi gyűjtője, beszélt a hagyomá-
nyok megőrzésének fontosságáról. A 
konferencián neves szakemberek ad-
tak elméleti és gyakorlati tanácsokat 
előadásaikban a népi hagyományok 
ápolásának fontosságáról, sokszínű le-
hetőségeiről.

A tábor logója

Kallós Zoltán néprajzkutató előadása a 
X. jubileumi tábor alkalmából rendezett 
„Csak tiszta forrásból...” elnevezésű 
konferencián
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Mezőségi kislány a 
táborzáró rendezvények 
egyikén

Magyar címer nemezből

A táncházak szerves részei táborainknak

A Szent György Lovagrend Katonai
Hagyományőrző tagozatának bemutatója 
2015-ből

dr. Tilki Atilla köszöntője a 2014-es
táborzárón
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A tábor célja
• Az Európában és a világban páratlan gazdagsággal bíró magyar kultúra ápolása, őrzése.
• Régi kézműves mesterségek felelevenítése, azok megismerése, gyakorlása. Ezzel a gyerekek 
képzett és képzelt világának fejlesztése, erősítése.
• Népi hagyományaink megismerése, (népzene, néptánc, népdal, népmese, népszokás, népvise-
let) azok elsajátítása, továbbadása.
• Magyarságtudat ápolása, őrzése.
• Közösségformálás, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése.

Tények a számok tükrében

Néprajzi és földrajzi tájegység: 20
Határontúli: 869 fő

Hazai: 543 fő

Bevételek:
46.037.403,-Ft

Kiadások:
44.259.341,-Ft
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Kultúrházak éjjel-nappal

Szervezetünk igyekszik csatlakozni mind hazai, mind európai programokhoz. Nem 
volt ez másként akkor sem, amikor a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz 
csatlakoztunk először 2016-ban.
Anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk itt is kiszolgálni minden korosztályt. 
Gyerekműsorok, táncházak, kiállítások, irodalmi előadások keretében.

A rendezvény plakátja 2017-ből Szeifreid Zoltán festőművész kiállítása
A térség irodalmi hagyományainak bemu-
tatása 2016-ból

Gyerekműsor a Pergő Hagyományőrző 
Egyesület tolmácsolásában 2107-ből
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A 20 éves jubileumi rendezvény

Alapítványunk jubileumi rendezvényére 2012. december 7-én került sor ünnepélyes keretek 
között a tuzséri Művelődési Házban. Az ízlésesen berendezett nagytermet az elmúlt esztendők 
eseményeire emlékeztető plakátokkal is igyekeztünk díszíteni. A plakátokat illetően volt mit meg-
mutatnunk, s ami már nem fért ki, azt elnökasszonyunk prezentációjából eleveníthette fel a jelen-
lévő vendégsereg.

Rendezvényünk széles társadalmi kapcsolatainknak kö-
szönhetően, magasabb körökben is érdeklődést váltott ki, s 
ennek köszönhetően ellátogatott hozzánk Seszták Oszkár, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, és dr. 
Tilki Attila országgyűlési képviselő is. A jövőbeni pályázati 
lehetőségeinkre Őry László, az EMET Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei koordinátora, valamint Nagy András, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum igazgató-
ja hívta fel a figyelmünket. 

Advent révén karácsonyi hangulatot teremtve Bárdosi 
Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós népzenész tette még 
ünnepélyesebbé és meghittebbé a rendezvényünket, mely 
egy fogadással zárult, ahol a kuratórium tagjai fogadhatták a 
dicsérő, elismerő szavakat.
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Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés 
elnöke

Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő

A rendezvény fogadással zárult
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„Megjártuk a Hadak útját…”
avagy tuzsériak a Magyar Királyi Honvédség kötelékében 1938-1945 
között című könyv bemutatója

A könyv keletkezését több mint 10 éves kutatómunka előzte meg, melynek hozadéka volt elő-
ször 2000-ben egy kiállítás, valamint 2010-ben még egy. Az utóbbi kiállítás anyaga közel 200 
főt bemutató anyagra duzzadt, s ekkor merült fel az a gondolat, hogy ezen anyagot jó lenne 
könyv formájában is közkinccsé tenni.
Egy MVH-s pályázat, valamint a Taurus Carbonpack jóvoltából megszületett a könyv, mely-
nek bemutatóját támogatta az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program. A könyvhöz 
ajánlót dr. Bene János akkori igazgató írt, (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) aki egyben 
lektorálta is a kiadványt. A köszöntőt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyűlés elnöke írta.
A könyv bemutatójára 2014. május 24-én került sor, a Hősök Napja alkalmából a Lónyay-kas-
tély dísztermében. Köszöntőt mondott Ferkovics Tibor, településünk polgármestere, a kiad-

Ferkovics Tibor pol-
gármester köszöntője

Seszták Oszkár elnök 
úr méltatta a kiadványt

Bene János igazgató 
bemutatta a könyvet

Tilki Attila országgyű-
lési képviselő zárszava
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ványt méltatta Seszták Oszkár, s bemutatta dr. Bene János, zárszót mondott dr. 
Tilki Attila, országgyűlési képviselő. Közreműködött Bárdosi Ildikó népzenész és 
társa. A közel száz résztvevő érdeklődéssel hallhatta a könyv tartalmát és a könyv 
megszületésének körülményeit. 
A Bárdos Ildikó és társa által előadott népdalokon keresztül visszarepülhettünk a 
korszak ezen időszakába, s a dalokon keresztül felidézhettük gondolatban azokat 
az eseményeket, melyeket a könyvben szereplők nem csak hogy átéltek, de szer-
ves résztvevői voltak. A rendezvény végén megkezdődött a könyvek kiosztása, 
melyeket a résztvevők egy rövid átvétel elismerése után a kezükbe kaphattak, s 
kereshették benne a hozzátartozókat, valamint ismerősöket.

Bárdos Ildikó és társa világháborús katonada-
lokat ad elő

Klicsu Ferenc szerző 
megköszöni a jelenlévők-
nek az együttműködést

A rendezvény közönsége
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1956

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére a te-
lepülési rendezvényen túl igyekeztünk mi is méltóképpen tisztelegni a hősök, 
az elesettek, a száműzöttek és a halálra ítéltek emléke előtt. 
2016. november 3-án került megrendezésre az a program, melynek vendége 
Wittner Mária egykori szabadságharcos és halálraítélt volt.
Megrázó „élményeit” a közönség szinte síri csendben hallgatta végig, hiszen 
nem minden nap lehetünk résztvevői egy olyan előadásnak, ahol az előadó 8 
hónapon keresztül várt a halálsoron.
A rendezvényen megismerhettük Holmár Zoltán történész segítségével a me-
gyebeli, valamint a helyi eseményeket is, valamint a nagyváradi M.M. Pódium 
Színház előadásában láthattuk Hulló csillagok című történelmi drámát is.
A Wittner Máriával folytatott beszélgetésünkben segítségünkre volt a kor 
avatott szakértője, dr. Kiss Dávid PhD, a VERITAS Történelem Kutató Intézet 
munkatársa. 

A rendezvény plakátja
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Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés Elnöke köszönti az egykori 
szabadságharcost és  halálraítéltet, Wittner Máriát

A színpadon Wittner Mária és beszélgető társa: dr. Kiss Dávid 
PhD.,  a VERITAS Történelem Kutató Intézet munkatársa
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Reformáció 500

Országszerte egész 2017-ben megemlékezések voltak a Reformáció 500. évfordulója jegyében. 
Szervezetünk két alkalommal is szervezett kiállítást ezen esemény alkalmából. A reformáció 
nem csak a vallásra gyakorolt hatása fontos, de kulturális területen is befolyásolta az európai 
ember életét, gondolkodását.
Szervezetünk, - együttműködési megállapodás keretében - az egri Eszterházy Károly Egyetem 
vándorkiállítását hozta el Tuzsér közönségének a Magyar Kultúra Napján. A rendezvény ün-
nepi istentisztelettel kezdődött, melyen az igét Csegei István, a Szabolcs-Beregi Egyházmegye 
esperese hirdette. 
A kiállítás A hallei pietizmus és a reformáció címet viselte, melyet dr. Verók Attilla főiskolai 
docens, az egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok  tanszékvezető tanára mutatott be. A 

végén Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 
osztotta meg a jelenlévőkkel gondolatait. 

A kiállítás bemutatója

A kiállítás megnyitója: Ferko-
vics Tibor polgármester és dr. 
Verók Atilla főiskolai docens 
(Eszterházy Károly Egyetem)
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A rendezvény plakátja

Zárszó előtt
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Forint kiállítás

A takarékossági világnap alkalmából egy igen érdekes kiállítás került el hozzánk, mégpedig a 
70 éves forint alkalmából a Jósa András Múzeum és Civil Egyeztető Fórum közös anyaga.
A kiállítást a múzeum munkatársának, Holmár Zoltán történésznek az előadása kísérte, „Le-
gek” a magyar bankjegyek történetéből címmel.  
Nagyon érdekes dolgokat tudhattunk meg a magyar pénz történetéről, amit az előadó korsza-
konként bemutatva jutott el napjaink bankjegyeihez és érmeihez.  

Részlet a kiállításból Holmár Zoltán előadásának részlete
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A kiállítás plakátja

Az előadás és közönsége 



�0

Egyéb társadalmi szerepvállalás

Szervezetünk széles társadalmi, gazdasági és civil kapcsolattal büszkélkedhet. Ennek köszön-
hetően a Michelin Hungária KFT. tuzséri telephelye rendszeres támogatójává vált alapítvá-
nyunknak. 
A 2016-2017-es esztendőkben a cég, a Michelin társadalmi felelősségvállalási programjának 
keretén belül, rajtunk keresztül támogatta a Lónyay Pálma Napközi Otthonos Óvoda kültéri 
játékainak ütéscsillapító gumitégla-burkolatának lehelyezését.
A cég 1.977.295,-Ft összegben helyeztetett le olyan EU-s szabványnak is megfelelő gumitég-

lákat, melyek biztonságosabbá tették a gyerekek önfeledt já-
tékát. 
De a jó partnerség jegyében, 2017-ben 800.000 Ft értékben 
ajándékozhattunk kültéri játékokat az ovisoknak, melyeket 
a napokban helyeztek le az önkormányzat dolgozói. Ezt az 
összeget is a Miclelin Hungária KFT. tuzséri telephelye ju-
tatta településünk gyerekei számára. Ezúton is köszönjük a 
település nevében. 

Az ütéscsillapító gumitégla burkolat lehelyezésének ün-
nepélyes átadása 2016-ban
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A 2016-os rendezvény meghívója

A gyerekek birtokba veszik az immár biztonságos  
kültéri játékokat

Kültéri játékok ünnepélyes átadása 2017 decemberében
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A Magyar Népmese napja

2016-ban csatlakoztunk a prop-
gramhoz, melyet babakiállítással 
színesítettünk 1 .évben.

A rendezvény plakátja
Képek a kiállításról



��

Máshol megvalósult rendezvények

A Tuzsér Községért Közalapítvány nem zárkózik el a partnerségben megvalósuló programok 
szervezésétől, lebonyolításától sem. Számtalan rendezvényt bonyolítottunk le különböző szer-
vezetekkel, intézményekkel, ráadásul idegen terepen is.
Jó néhány programunkat, vagy programelemünket vittük el más-más helyszínre, figyelembe 
véve a rendezvény jellegét. Sok-sok előadás, könyvbemutató valósult meg az Iskolai és Közmű-
velődési könyvtárban, jó hangulatban.
De a hangulat csak fokozódott, amikor zenés, énekes rendezvényeket vittünk a Református 
templomba is.

Különböző rendezvények plakátjai
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dr. Onder Csaba főiskolai docens előadása Az 1894-es tragikus hipnotizálás törté-
nete a Lónyay-kastélyban 2013-ból

Varnus Xavér orgonahangversenye a Református 
templomban, a Kárpát-Fest keretén belül, 2016-
ban
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Kárpát-Fest

A Kárpát-Fest célja, hogy a szervezetünk szerteágazó tevékenységét, mellyel a kultúrát köz-
vetítjük a „nagyérdeműnek” jó lenne egybe gyúrni, s egy olyan összművészeti rendezvény-
sorozatot megvalósítani, mely a kultúra szolgálatában marad, de igyekszik számos területét 
megjeleníteni továbbra is. Az eddigi tevékenységeinket figyelembe véve, egy nagy fesztivált 
képzeltünk el, mely Kárpát-medencei szintű.
Így született meg a Kárpát-Fest – minden, ami kultúra – elnevezésű rendezvény ötlete, mely 
három alappilléren nyugszik, de természetesen a korábbi kisebb rendezvényeket is beolvasz-
tottuk, a táborok közötti időszakban. 

Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban
TICCE alkotótábor vándortábora (Bodroglözi és Ung-vidéki Alkotók Társasága)

Az első két pillér már évek óta megvalósul, a harmadik pedig 2016-ban volt először nálunk 
megrendezve, illeszkedve a fesztivál jellegéhez, hatóköréhez.
Ebben a formában 2016-ban került összevonásra számos korábbi, külön-külön megvalósuló 
rendezvényünk, melyek önállóan is sikeresek voltak, de így felfűzve komplexebb élményt, ki-
kapcsolódást tudnak majd nyújtani az el/ide látogatóknak, valamint átfogó képet adhatnak a 
magyar kultúra páratlan értékéről. Ugyanakkor jobban megismerhetnénk a határon túli kul-
turális életet is, valamint a közvetítőket, szereplőket, kik fáradhatatlanul őrzik, ápolják, közve-
títik ezt az ezredévnyi kincset, melyet oly sokszor próbáltak már elvenni tőlünk.Terveink sze-
rint olyan kulturális, művészeti tartalommal bíró fesztivál valósul meg, mely a maga nemében 
egyedül álló lesz.

•
•
•

A fesztivál logója

A fest nyitóelőadása: Szalonna és 
Zenekara a Fölszállott a páva gye-
rekszereplőivel, 2016
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A Fest plakátja, 2016

Rúzsa Magdi koncertje

Tudományos konferencia az 
épített örökségünk védelmé-
ben, logó és bemutató
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Kóka Rozália bemutatja A Hazatérés Bukovinából 
1941 c. kiállítást

Fazsindelykészítés viski módra 
(Kárpátalja)

Gyülekeznek a konferencia résztvevői
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25 éves jubileumi rendezvény

A 25 éves jubileumi rendezvényünk központi elemére december 13-án került sor, 
melyre szép számmal érkeztek a meghívottak. Alapítók, kurátorok, támogatók, 
együttműködők, partnerek, szakmabeliek pillanthattak be a szervezet 25 éves tevé-
kenységébe mélyebben.
A jelenlévő 60-70 főt Tilki Attila országgyűlési képviselő és Ferkovics Tibor polgár-
mester köszöntötte. Ezt követte a közalapítvány elnökének, Tóth Árpádnénak, és Kli-
csu Ferenc titkárnak prezentációval színesített beszámolója az elmúlt 25 év fontosabb 
eseményeiről.
A beszámolót követően Csatlósné Komáromi Katalin, a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési Kollégiumának a vezetője beszélt a mai közművelődés helyzetéről, 
valamint röviden kitért a látottakra, hallottakra.
A zárszó Seszták Oszkárnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöké-
nek jutott, aki méltatta a közalapítvány eddigi ténykedését, elismerően szólva többek 
között a nemzetpolitikai célok helyi megvalósításáért.
Ezt követően meglepetésként a résztvevők meghallgathatták a felvidéki Abaházi-
Nagy Lívia operaénekesnő előadását, mely még felemelőbbé és meghittebbé tette az 
amúgy is bensőséges hangulatú születésnapi rendezvényt.
Az esemény állófogadással zárult, ahol az elnök asszony és a titkár a kuratóriumnak 
szánt dicséreteket és elismeréseket fogadhatta.
A közalapítvány – szokásának megfelelően – programokkal kedveskedett a gyere-
keknek, időseknek és felnőtteknek egyaránt. Gyerek és felnőtt színházak, valamint 
előadások emelték a 25 éves Közalapítvány jubileumi programsorozatát, több száz 
tuzséri lakos megelégedésére.

A születésnapi programsorozat plakátja
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dr. Tilki Attila ország-
gyűlési képviselő és 
Ferkovics Tibor pol-
gármester köszönti a 
résztvevőket,

A résztvevők egy 
része
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Tóth Árpádné elnök és Klicsu 
Ferenc titkár felidézi az elmúlt 25 év 
jelentősebb eseményeit

Csatlósné Komáromi Katalin, a Nemzeti Kul-
turális Alap Közművelődési Kollégiumának a 
vezetője előadás közben

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke megosztja velünk 
zárógondolatait

A  felvidéki Abaházi-Nagy Lívia opera-
énekesnő meglepetés előadása
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Kapcsolataink

Tagság: 
Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (Leader)
ICOMOS Nemzeti Bizottság Enyesület
Magyar Népművelők Egyesülete

Partnerség: 
Kallós Alapítvány, Téka Alapítvány, Cika Kulturális Egyesület,

Vajdasági Magyar Folklór Központ, Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság,
Rakonca Néptánc Egyesület, Jósa András Múzeum,

a Lónyay Menyhért Ált. Iskola mellett számos  határontúli iskola és történelmi egyház,
Eszterházy Károly Egyetem, Teleki László Alapítvány,

Önkormányat Csicser, Báró Bánffy György Kulturális Egyesület,
Önkörmányzat Szilágynagyfalu, Polgárőrség Tuzsér Egyesület
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Pénzügyi adatok  (1992-2016)

Főbb kiadási tételek

Sport: 75.869.096,-Ft
Tábor: 44.259.341,-Ft 
Művelődési ház felújítása: 31.750.000,-Ft
Kárpát-Fest: 25.165.621,-Ft
Tisza-parti üdülő felújítása: 12.965.947,-Ft
Zenei fesztivál: 5.925.292,-Ft 
Fonó: 2.403.551,-Ft

Támogatóinknak ezúton szeretnénk köszönetet mondani, függetlenül attól, hogy rendszeres vagy 
alkalmankénti támogatók. Nélkülük a fenti programok nem valósulhattak volna meg.

Bevételek:
299.962.147,-Ft

Kiadások:
296.678.095,-Ft
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Tisztelt Olvasó!

Amennyiben az eddig végzett tevékenységünk alapján támogatásra érdemesnek tartja cél-
jainkat, kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával segítse alapítványunk további munkáját.


