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• A Lónyay-család már a középkortól jelen 
van a település életében

• báró Lónyay János, Mária Terézia 
császárnő szolgálatából hazatérve, 
megépítteti udvarházát (1780 - ) 

• gróf Lónyay Menyhért, az 1870-es évek 
második felében Ybl Miklós tervei alapján 
átépítteti az udvarházat

• 1919-ben a román katonák, 1944/45-ben 
a szovjet katonák és a helyi lakosság 
kifosztja a komplexumot

• Innentől mind az épület, mind a család 
sorsa  illeszkedik a magyar történelem 
ezen vérzivataros időszakához

ELŐZMÉNYEK  



• Párt iroda, TSZ iroda és udvar, 

közintézmények (napközi, mozi, szolgálati 

lakások, presso és élelmiszerbolt,GAMESZ 

iroda, konyha, stb…)

• 1948-tól futballpálya kerül kialakításra a 

korábbi angol parkban

• 1990-től : Művelődési Ház kialakítása, a 

leégett főépület helyrehozatala, Protokoll-

terem kialakítása, Kastély – és Ifjúsági szálló 

kialakítása (31 fő) helytörténeti kiállítás 

létrehozása, Műv. Ház felújítása   

FUNKCIÓK 1945-TŐL



• Lónyay Ferenc: II.Rákóczi Ferenc főhadbiztosa

• báró  Lónyay János: Mária Terézia Nemesi Testőrségének a tagja

• gróf Lónyay Menyhért: politikus, pénzügyminiszter, miniszterelnök , 

az MTA tagja, majd elnöke, egyházi és társadalmi szerepvállalás

• gróf Lónyay Pálma: 

- Menyhért unokája, férje révén visszahonosítják a Kárpát-medencében a 

solymászattal  történő vadászatot, mely ma már Hungarikum. 

- 1914-18 között hadikórházat tart fenn saját költségén, ebben az épületben

JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK,, SZEMÉLYEK I.



JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK,, SZEMÉLYEK II

herceg Odescalki Miklós vitéz sedeni Ambrózy György



MOSTOHA ÖRÖKSÉG

• 1990-ben a főépület leégett, 1996-2000 között megtörténik a részleges
helyreállítás

• Akkor sajnos elfogyott a pénz, és az akkor helyreállított részek is sürgős
beavatkozást igényelnek.

• Ekkor a főépület állami tulajdonba kerül, míg a többi része az önkormányzati
vagyon részét képezi.

• Az Önkormányzat gondos gazdaként igyekezett a saját épületeit megújítani.

I. Művelődési Ház : Három ütemben  1985-91, 2014,2018,

II. Gránátos – házak: Protokoll-terem (2000)

Helytörténeti Kiállítás (2014)



CÉLOK  A HASZNOSÍTÁST ILLETŐEN

Az Önkormányzat és a Közalapítvány pályázati forrásokból és önerőből
igyekszik a saját épületrészeit funkciókkal ellátva a közösség
szolgálatába állítani

- Ehhez hiányzik a főépület elsősorban állagmegóvása, de feltétlen
szükséges lenne a melléképületek figyelembevételével egy olyan funkció
megtalálása, ahol a mostani épületrészek „csak” kiszolgálóvá
válhatnának

- Az Önkormányzat, ill. a szárnyépületben lévő Művelődési Házat
működtető Tuzsér Községért Közalapítvány már évek óta rendületlenül
fáradozik azon, hogy az épített örökség mellett a szellemi örökség
formájában megjelenő magyar kultúra egyik „fellegvárává” váljon, itt
Felső-Szabolcsban.

- Elképzeléseink szerint, ez a Lónyay Örökség Központ létrehozásával
valósulhatna meg.



LÓNYAY ÖRÖKSÉG KÖZPONT



EGY URADALOM, HÁROM ORSZÁG

Beregsom, Lónyay-kastély Deregnyő, Lónyay-kastély



ADOTTSÁG

A korábbi Lónyay-család birtoka, sajnos Trianon következtében több

ország területét illetően lettek szétszabdalva. (Szlovákia, Ukrajna) Arra

gondoltunk, hogy ezen történelmi tényeket alapul véve, létre jöhetne egy

Lónyay Örökség Központ, Tuzsér központtal.

Azt is gondoljuk, amennyiben ez az elképzelés megvalósulna, akkor nem

csak a mi kastélyunk szépülhetne meg, hanem a Lónyay-család további

kastélyai is a Magyar Nemzet szolgálatába lennének állítva, hirdetve

egyrészt a család nagyságát, ugyanakkor a magyar történelem egy

szeletkéjét is. A Lónyayak nevével fémjelzett intézmény nem csak a

család kultuszát tartaná ébren, de meghatározó szerepet töltene be a

tágabban vett térség kulturális életében is, de a hazai turizmusban is.



FUNKCIONALITÁS

A korábbi Lónyay-család birtoka, sajnos Trianon következtében több
ország területét illetően lettek szétszabdalva. (Szlovákia,
Ukrajna) Arra gondoltunk, hogy ezen történelmi tényeket alapul
véve, létre jöhetne egy Lónyay Örökség Központ, Tuzsér
központtal.

Azt is gondoljuk, amennyiben ez az elképzelés megvalósulna, akkor
nem csak a mi kastélyunk szépülhetne meg, hanem a Lónyay-
család további kastélyai is a Magyar Nemzet szolgálatába
lennének állítva, hirdetve egyrészt a család nagyságát, ugyanakkor
a magyar történelem egy szeletkéjét is. A Lónyayak nevével
fémjelzett intézmény nem csak a család kultuszát tartaná ébren,
de meghatározó szerepet töltene be a tágabban vett térség
kulturális életében is, de a hazai turizmusban is.



PARTNERSÉG

- ICOMOS

-Teleki László Alapítvány

- Eszterházy Károly Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszéke

- Jósa András Múzeum

- Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség

- Nemzeti  Örökségvédelmi és fejlesztési non-profit KFT

- Rétközi Turisztikai Desztináció

- Magyar Turisztikai Szövetség, Magyar Solymászok Egyesülete, stb….

Mind-mind annak érdekében, hogy az itt megvalósuló szakmai munkákban
megjelenjen maga a szakma, s jelen legyen a tudományos színvonal, és az
igényesség is.



A komplexum célja a térségi, regionális kulturális és turisztikai központtá
történő szervezése, mely magába foglalja az épített örökség teljes
megújulását, valamint a szellemi örökségünk bemutatását, őrzését,
továbbadását elősegítő intézményi háttér létrehozását.

Célcsoportok: határon túli és magyar művészek, általános és középiskolai.
csoportok ,művészeti szervezetek és intézmények munkatársai,
hallgatói, hagyományőrzéssel foglalkozó intézmények és szervezetek,
szakmai és civil közönsége a kultúra kedvelői, befogadói, kulturális
örökségi és szakmai szervezetek képviselői konferenciák, workshopok,
vállalati tréningek résztvevői különböző táborok lakói (gyerek és felnőtt
egyaránt) természetjárók, helyi lakosság, a régió és határon túli lakosság,
roma lakosság, valamint a hozzájuk kapcsolódó szervezetek



A PROJEKT

• 2017 tavaszán egy szakmai konferencián ajánlották a figyelmünkbe..

• ..először a szokásos közművelődési, kulturális panelokban gondolkodtunk...

• …de,

• Ekkora már mélyen beleástuk magunkat a kastély felújításának küzdelmeibe

• Forster vezetők, államtitkárok, helyettes államtitkár, képviselő, közgyűlés

elnöke, kormánybiztos, miniszteri biztos…

• …tehát adta magát a projekt célja: A Lónyay-kastély főépületének

funkcióval való megtöltése, mely illeszkedik az itt megvalósult

fejlesztésekhez és nem utolsó sorban az itt zajló kulturális munkához, mely

méltó az épített örökség berkeihez.



A PROJEKT

• A korábbi megbeszélések két dologban szinte minden esetben összecsengtek:

-- funkció és  fenntarthatóság

• Tehát e két legfontosabb, szinte megfoghatatlan fogalom szellemiségében
dolgoztuk ki a projekt részleteit

• Tanulmányutak, workshopok, kutatás a főbb projekt elemek annak
érdekében, hogy a jó gyakorlatokra, tapasztalatokra és ismeretekre tegyünk
szert és adoptáljuk ide, Tuzsérra.

• Mindez természetesen a lehető legnagyobb szakmaiság mellet és jó
szakemberek bevonásával



FŐBB ELEMEK

• Kutatás

• Tanulmányutak és workshopok

• Eszközbeszerzés

• Honlapszerkesztés, karbantartás

• Disszeminációs élményfilm

• Kiadvány



PARTNERSÉG A PROJEKTBEN

Obec Drahnov (Deregnyő Önkormányzat)

Zdruzenie Velké Kapusany ( Nagykapos és vidéke Társulás)

ZÁ Beregsom                                 ( Beregsomért Alapítvány)

Asociația pentru Protejarea Monumentelor și a Locurilor

Comemorative din Partium și Banat.                        

( Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság)

Asociatia Liberartus ( Liberartus Egyesület)

FUNDATIA SASTEL                      (SASTEL Alapítvány)

Fundattia Culturala Pro Camer ( Kémerért Kulturális Alapítvány)



TANULMÁNYUTAK ÉS WORKSHOPOK

12 workshop

1. Tuzsér, projektnyitó                       1. tanulmányút 3. workshop

2,Tuzsér                                      Eger – Gyöngyös - Hatvan

8 tanulmányút



TANULMÁNYUTAK ÉS WORKSHOPOK

2. tanulmányút 4.workshop

Hernádvécse – Fáj – Edelény –

Betlér - Rozsnyó

3.tanulmányút 5. workshop

Tata – Pápa – Zirc – Veszprém



TANULMÁNYUTAK ÉS WOKSHOPOK

4.tanulmányút 6. workshop

Beregsom – Lónya - Tuzsér –

Deregnyő

5.tanulmányút 7.workshop

Keszthely – Söjtör - Lendva



TANULMÁNYUTAK ÉS WORKSHOPOK

6.tanulmányút 8.workhsop

Gyula – Békéscsaba – Nagyvárad  -

Nagykároly

7

7.tanulmányút 9.workshop

Körmend – Németújvár - Szalónak



TANULMÁNYUTAK ÉS  WORKSHOPOK

8.tanulmányút 10.workshop

Pannonhalma – Komárom – Fertőd

11.workshop

Tuzsér  



KUTATÁS, KIADVÁNY, FILM

• A projekthez tartozó végtermékek sok-sok munkával és összefogással

szintén megvalósultak, de erről majd az utánam szólók fognak

beszámolni…



A PROJEKT SOFT EREDMÉNYEI

• Széleskörű bepillantás az általunk meglátogatott, ill. nekünk bemutatott

mind világi, mind egyházi épített örökségek hétköznapjaiba,

működtetésükbe, fenntarthatóságukba, fejlesztési terveikbe, anomáliáikba.

• Gyakorlatba átültethető hasznosítási lehetőségek, felújításnál már a

tervezési szakaszból, működőnél a „lakva ismerjük meg egymást” problémák.

• Humán erőforrások megfelelő kiválasztása, mely szinte mindenhol problémát

jelentett.

• Széleskörű szakmai gárda megismerése, melyek szükség esetén „hadrendbe”

állíthatók (tervezés, pályázatírás, megvalósítás, kivitelezés, PR-és

marketing, kommunikáció, fenntarthatóság,+ kapcsolati tőke)



KONKLÚZIÓ

• Megismerhettünk számos, már jól működő egységet

• Megismerhettük a pozitív eredmények mellett a buktatókat is

• Megtudhattuk azt is, hogy önkormányzati, állami, vagy EU-s források

nélkül szinte lehetetlen az, hogy a mérleg pozitív legyen.

• A meglátogatott és bemutatott objektumiok közül csupán 2 tudott

beszámolni arról, hogy sikeres gazdasági évet zárt az elmúlt időszakban.

• A fenntarthatóság bonyolult és összetett műveletek sokasága, melyhez

elkötelezett, kitartó, elhivatott és munkáját szerető emberekre van

szükség, mely csapattá formálódva működtetni, üzemelni tudja a Lónyay

Örökség Központot.

• Tehát a feladat adva van…..csupán a projekt fejeződik be !!!



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


