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   A rendezvényre a projekt befejezését követő aktív együttműködés jegyében került sor, a 

felvidéki partnerszervezeteink hathatós szerepvállalásával. A helyszín a volt Lónyay-

kastély, melyben most Alapiskola működik. 

  

 A több hónapos COVID-19 vírus miatt elrendelt karantén szorításából engedve, több 

egyeztetést követően vágtunk neki a Felvidéknek. Megérkezésünket követően gyorsan 

elrendeztük a technikai teendőket, s vártuk az érdeklődőket. 

 A programot Bodor Bettina helyi tanuló szavalata nyitotta meg, majd a megjelenteket a 

polgármester úr nevében Hudák Valéria, az Alapiskola igazgatónője köszöntötte, s háláját 

fejezte ki, hogy náluk valósulhat meg e projekt egyik műhelymunkája. 

  Ezt követően átadta a szót Balogh Eleonóra igazgatóhelyettesnek, aki a deregnyői 

Lónyay-akról tartott előadást. Megtudhattuk, hogyan éltek az itteniek, illetve milyen közös 

pontok voltak a családon belül. Sok archív fotóval gazdagított előadását nagy érdeklődés 

kísérte. 

 Az előadást a projekt másik felvidéki partnere, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke, 

Gábri Rudolf követte, aki partnerségről, illetve a közös munka eredményeiről tájékoztatta a 

nagyérdeműt. Elmondta, hogyan kerültek be a projektbe, illetve azt is, milyen mélységű 

munkával tudtak hozzájárulni a projekt sikeres megvalósulásához. Kiemelte még azt is, 

hogy több ilyen jellegű együttműködésre lenne szükség, 

mert a határon átnyúló, de főleg az ilyen jellegű 

kapcsolatok erősíthetik a közös múltat, a közös munkát és 

alapjai lehetnek más, egyéb témájú kapcsolatok 

kialakításának is a jövőben. 
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   Az elnök úr előadását követően a nagykaposi Cantabile Kamarakórus előadása frissítette 

a jelenlévők figyelmét.   

 A workshop folytatásaként Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke kapta 

meg a szót, aki köszöntötte a résztvevőket, s röviden bevezette előadását. Ezt követően 

ismertette a Lónyay család hézagosan ismert történetét, kitérve az oldalági 

kapcsolódásokra is. Ezután rátért a tuzséri Lónyay-ak bemutatására, majd a projektben 

szereplő beregsomi és deregnyői kastélyok ismertetésére is. Innen a projekt bemutatása 

következett, s kiemelte a látottak, tapasztaltak fontosságát.  

  Ezt követte program szerint a Lónyayak öröksége című disszeminációs élményfilm 

levetítése, mely nagy tetszést váltott ki a jelenlévők körében. Örömmel vették a filmben 

feltűnő kastélyukat, s hozzá kapcsolódó információkat is. 

 Ezeket követően A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a kulturális 

turizmus kínálta kereteken belül címet viselő kiadványt mutatta be a közönségnek, 

melyben a részletesen beszélt a kialakított tematikáról, valamint a benne helyet kapó 

kutatási anyagról is. Végzetül a lehetséges Lónyay Örökség Központtal kapcsolatos 

elképzelésekről beszélt, melyben szerepet kapna lehetőségeihez mérten a helyi, egykori 

kastély is. 

  A rendezvény végén a bemutatott kiadvány dedikálására is sor került, melyet majd egy 

állófogadás és kötetlen beszélgetés követett. 

 

Összegzés: A rendezvény nagy sikert aratott, A jelenlévők megismerkedhettek a 

határokon átnyúló programok kínálta lehetőségekkel, az együttműködések fontosságával, a 

közös célok kitűzésének megvalósításával, a közös munkával. Nagyon pozitív volt a 

jelenlévők visszacsatolása, kérték, hogy legyen még több ilyen jellegű esemény a 

településen, melyeken a településük múltját is megismerhetik. Örömmel tekintették meg a 

disszeminációs élményfilmet is, s kérték, ha lehetőség lesz rá, ne hagyjuk ki a deregnyői 

Lónyay-kastélyt a tervezett Lónyay Örökség Központból, remélve, hogy a közös munka itt 

nem ért véget. Mi is bízunk ebben!!  
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