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Tuzsér Községért Közalapítvány
TUdástranszfer mint ZSinórmÉRték (TUZSÉR) – Transz- és internacionális kulturális
együttműködések a Kárpát-medencében című,
EFOP-5.2.2-17-2017-00025 azonosítószámú projektnyitó rendezvényéről és
műhelytalálkozóról
2018.április 4. 14.00 - Tuzsér, Művelődési Ház (Lónyay-kastély)

A projektnyito rendezvényre és workshopra hosszas egyeztetést követően
2018.április 4.-én került sor. A hosszas egyeztetésre azért volt szükség, mert
mindenképpen prominens személyt szerettünk volna felkérni, másrészt pedig azért, mert
a tavasz a választások jegyében zajlott, s a prominens személyeket nagyon nehezen
lehetett rávenni a kampánytól eltérő rendezvényen való szerepléstől. De végül is
sikerült.
Projektünket a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 keretébe ágyaztuk be, mert
hiszünk abban, hogy a tuzséri Lónyay-kastélyban létrehozandó Lónyay Örökség
Központ (LÖK) ennek a szellemiségnek a jegyében fog majd működni. A regisztrációt
követően, Ferkovics Tibor, Tuzsér Nagyközség polgármestere, valamint dr.Tilki Attia
országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.
Ezt követően dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi
ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára a
Kulturális Örökség Európai Éve keretében egyrészt ismertette a programot, valamint
elméleti bevezetőjében vázolta Tuzsér lehetőségeit, s elismerően beszélt a tervezett
Lónyay Örökség Központ lehetséges megvalósításáról.
Aztán dr. Bugár-Mészáros Károly építészettörténész (Műegyetem, Műemléki
Szakmérnöki Szak) ezt az elméleti lehetőségrendszert töltötte meg kézzelfogható
példákkal, amelyek kiváló alapot szolgáltattak a LÖK fizikai kereteinek
megtervezéséhez. Előadásában párhuzamot vont a kastély építésének időpontja és az
akkori kulturális központok funkcionalitását illetően. (Fertőd – Tuzsér)
Dr. Verók Attila (tanszékvezető egyetemi docens, (Eszterházy Károly Egyetem,
Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, Eger) projektmenedzser a konkrét
projektet mutatta be az érdeklődők számára.
A projekt zárszavában Seszták Oszkár elnök,
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés) mutatott rá
azokra a gazdasági, politikai és kulturális paraméterekre,
amelyek a jelen projektet is meghatározzák.
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A rendezvényt a Lónyay-kastély protokoll termében zártuk fogadással és kötetlen
beszélgetéssel, melyre minden jelenlévőt invitáltunk.

Összegzés: A rendezvény jó hangulatban telt, nagy várakozás előzte meg. Azért mert
talán konkrét előrelépést várnak/várunk a Lónyay-kastély főépületének felújítása és
funkcióval való ellátásával kapcsolatban. A helyettes-államtitkár úr és a Bugár úr
előadásai méltán csigázták fel az érdeklődőket, hiszen kormányzati szinten manapság
számos kastély és vár kerül megújításra, valamint „csak” a kastély régi funkcióját
kellene a megújult falak közé visszahozni.
Az eseményen közel 40 fő vett részt, egy partnerszervezet is képviseltette magát,
valamint számos helyi intézmény és civilszervezet, ill. a Közalapítvány partnerei közül
is számosan megjelentek.
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