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 November 27.-én nagy izgalmak közepette indultunk neki a lónyai határátkelőnek, mert az 

ukrán belpolitikai helyzet miatt nem volt biztos, hogy át tudunk menni, s ha igen, hogy vissza is 

jöhetünk. Szerencsére a határon át engedtek, s visszafelé sem volt gond a hazatéréssel. 

Beregsomban a polgármester, valamint a partnerszervezetünk a Beregsomért Alapítvány elnöke, 

Farkas Ernő fogadott minket. A köszöntójét követően Ködöböcz Ilona pedagógus a kastély 

történetét osztotta meg velünk, majd a jövőjét próbálta vázolni. Mint kiderült, egy nem túl nagy 

épület, mely most több funkciót is betölt a település életében. Itt található a Polgármesteri 

Hivatal, az orvosi rendelő és Posta, de még az óvoda is. Gyakorlatilag egy több funkciós 

épületről beszélünk, mely nagyon nem kastélyt tükröző állapotban van. Többször lett átalakítva, 

külső díszei is lebontásra kerültek balestveszély miatt.  

 Az épület bejárása rávilágított arra, hogy itt kulturális közösségi teret csak akkor lehetne 

kialakítani, ha kastély jelenlegi funkciói kikerülnének más-más épületekbe, amire kicsi az esély, 

ugyanis nem állnak rendelkezésre ilyen jellegű épületek. Az épület bemutatását után egy jóízű 

ebédet fogyasztottunk el, s ezt követően elindultunk a határ felé.  Lónyán megálltunk egy rövid 

időre, s megtekintettük a nemrégiben megújult Lónyay-család kriptáját. Utána 

Vásárosnaményban elfogyasztottuk vacsoránkat, s haza indultunk. 

 

   Másnap, 28.-án került soron következő workshopunkra a helyi Művelődési Házban, szép 

számú érdeklődő jelenlétében.  

 A jelenlévőket dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő 

köszöntötte, majd Bodrog László projektgazda a Kisvárda Város 

Önkormányzata képviseletében a kisvárdai vár turisztikai 

fejlesztésének előrehaladását mutatta be előadásában. Bepillantást 

nyerhettünk a tervekbe, a régészeti munkálatokba, valamint kész 
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elképzeléseket is láthattuk. Mit mondhatnék? Sok sikert nekik az elképzeléseik 

megvalósításához.  

 A következő előadó Deák Attila volt, aki a tematikus utak kialakításának nehézségeiről, 

köztudatba való beépítéséről, valamint az üzemeltetés problémáiról, ugyan akkor a kész út, utak 

hihetetlen gazdagságáról is beszélt előadásában. A tapasztalatok nagy részét első kézből osztotta 

meg velünk, hiszen oroszlánrésze volt abban, hogy a Középkori templomok útja turisztikai 

attrakció mint olyan, megvalósuljon. 

 Következő, s egyben utolsó előadónk Komiszár Dénes volt, aki a Kállay-családon keresztül 

mutatta be a kállósemjéni Kállay-kúria kulturális-turisztikai attrakciójának fejlesztéseit, valamint 

ezek eredményeit. A közelmúltban megújult kúria ad otthont a Kállay-család hagyatékából és a 

leszármazottak adományaiból álló kiállításnak. Az előadó az épület megújításáról, valamint az 

épület látogatottságáról és kihasználtságáról is beszélt, érintve a fenntarthatóság számait, 

összegszerűen is. 

 Az előadás végén kérdések – válaszok hangzottak el az előadók felé/felől. Majd a workshop 

zárására került sor, egy állófogadás keretén belül, ahol az elhangzottakról még lehetett értekezni 

az előadókkal.   

 

  A fogadást követően csapatunk új emberekkel is kibővülve útnak indult Deregnyőre, ahol 

Jasovky Tibor polgármester fogadott minket a polgármesteri hivatalban. Itt Hudák Valéria, a 

helyi iskola igazgatója ismertette velünk a kastély és a család történetét. Azért ő, mert a kastély 

egy részében iskola működött. A képviselőtestület a polgármester vezetésével azt találta ki, hogy 

az amúgy rossz állapotban lévő épületbe állami funkciót kell vinni, így állami forrásból is újulhat 

meg magyar műemlék. Így is lett, tehát iskola működik benne, de természetesen nem lakták be 

az egészet, vannak romos részei az épületnek, melyet a Lónyay Örökség Központ kiválóan tudná 

hasznosítani, annak megújulását követően.    

 

  Ezt követően a két vezető bemutatta először nekünk a család helyreállított kápolnáját, majd 

magát a kastélyt is. Az L-alakú épület hosszabbik szárában működő iskola kialakított ternei 

tagolták az épületet. Ezeket visszalehetne állítani az eredeti formákra és alapokra. A család egyik 

jeles tagjáról kő dombormű is készült, mely hirdeti helyben a Lónyay-ak nagyságát is. 

 A kastély/iskola megtekintését követően a Nagyráskán, a szomszéd településen fogyasztottuk el 

vacsoránkat, majd késő este elindultunk haza. 

 

Összegzés:  A két nap 3 ország, 3 előadás, két kastély – két családi emlékhely. Ha nagyon 

számszerűek akarunk lenni, akkor ez történt. De persze ennél 

jóval több is. Az Ukrajnába történő határátkelés izgalma, a 

visszatérés sikerének kérdőjele rányomta bélyegét kis 

csapatunkra. A kastély viszont minden képzeletet felül múlt, 

negatívan. Az átépítésekkel, a bejárat díszének lebontásával egy 

jelentéktelen épület belőle, mely több funkciót is ellát. Hogy 
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ebből hogyan lenne a Lónyay Örökség Központ része, az sok-sok fejtörést igényelne. De az ott 

élők bizakodóak, s így mi is azok maradtunk. Közös cél – közös érdek. 

 A másnapi workshop jól sikerült, az előadók izgalmas és érdekes előadásokat osztottak meg a 

közönséggel, melyek után minimum újragondolása történt az előttünk álló feladatoknak.  

 A deregnyői Lónyay-kastély bizakodásra több lehetőséget adott, mint a beregsomi, de azért itt is 

felmerülnek óriási kérdőjelek. De az ottani emberek nagyon hűségesen kezelik, óvják az 

épületet, őseik életének egy részéről ők sem akarnak lemondani! 

  Sok-sok munkával és kitartással, s még több pénzzel meglehetne menteni mind három épületet, 

s képezhetnék együtt a Lónyay Örökség Központ részeit, őrizve emlékét e nagy múltú és jelentős 

befolyású katonák, politikusok és államférfiaknak, családtagjaiknak, kik a Magyar Nemzet 

szolgálatában álltak embert próbáló időkben is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                

                                                                                        


