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2018. július 06.. Tuzsér, Lónyay-kastély, Díszterem
A projekt 2. találkozójára 2018.július 6.-án került sor, a Lónyay-kastély Dísztermében.
Az „uborkaszezon” ellenére szép számmal jelentek meg az érdeklődők.
A jelenlévőket a Közalapítvány részéről Nagyné dr. Schmelczer Erika kuratóriumi tag, az
Önkormányzat részéről Ferkovics Tibor polgármester, majd dr.Tilki Attila országgyűlési
képviselő köszöntötte. A konferencia 2 részből állt, az elsőben a következő előadók tartottak előadásokat:
o Dr. Simándi Szilvia, tanszékvezető egyetemi docens, Andragógiai és Közművelődési Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
o Dr. Verók Attila, tanszékvezető egyetemi docens, Kulturális Örökség és
Művelődéstörténet Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
o Hochbauer Gyula elnök, Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság (Erdély)
o Danguly Ervin polgármester, Gyergyószárhegy (Erdély)
Az előadók a közösségformálás, a határokon átnyúló kapcsolatok fontosságát, valamint a
nálunk speciális helyzetnek számító épített örökség berkein belül megvalósuló kulturális,
közművelődési feladatok ellátását taglalták. Az első részt követően büfé ebéddel frissülhettek a jelenlévők.
A második részben a következők tartottak előadásokat.
o Molnár György igazgató, Nemzetsratégiai Kutatóintézet (Budapest)
o Gábri Rudolf elnökségi tag, Rákóczi Szövetség
(Nagykapos)
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o

Bordás István elnök, Magyar Népművelők Egyesülete (Sárospatak)

o Seszták Oszkár elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Nyíregyháza)
Az előadók a megyében, valamint a Kárpát-medencében egységben és szórványban élő
magyarsággal kapcsolatos tennivalók sokaságának egy részét mutatták be a szervezeteik
eddigi ténykedésén keresztül, kitérve a Kárpát-medencei kapcsolatok fontosságára, hálózatosodásra, mind kulturális, mind oktatási, mind gazdasági, mind humánemberi erőforrások
tekintetében.
Természetesen szóba kerültek az épített örökségek is, legyen az egyházi,- vagy világi
épület. Ezek megmentése és oda illő tartalommal való megtöltése égetően fontos határokon
belül és kívül egyaránt, állapították meg, de örömmel konstatálták a Magyar Kormány erőfeszítéseit a területet illetően.

Összegzés: A rendezvényen a Közalapítvány számos partnerszervezete, támogatója,
együttműködő partnere képviseltette magát, nagy örömünkre. Az előadók egy része határon túli volt, míg egy része olyan országos szakmai szervezetet, intézményt képviseltek,
akik egy közművelődési – kulturális területen ténykednek, másrészt pedig hatókörük határokon átnyúlnak. Ezen szervezetek, intézmények örvendtek a Lónyay Örökség Központ
létrehozásának tervén, s együttműködésükről biztosították a szervezetünket. A rendezvényen 60 fő vett részt.
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