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Tisztelt Bizottsági tag!

A Tuzséri Települési Értéktar Bizottság sofon következő ülését ez úton összehívom.

Ideje: 2an.július 27. t4.Qa őra
Helye. MűvelődésiHáz

. Tájékoztatás az eltelt ülés óta történtekről

. Javaslat tétel a helyi értéktárba történő felvételre

. Döntés a Települési Brtéktárba történő felvételről

. Javaslat tétel a Sz.-Sz.-B. Megyei Értéktárba történó kérelmek benyújtásáról

. Egyebek, napirend utáni bejelentések

Megtisztelő j elenlétedre feltétlen szárrrjtv a, maradok tisztelettel :

Tuzsér, 2a21. a7. B.

KlicsuSt6nc



Jelenléti íl, a
---. . -:^TelepüIési Ertéktár Bizonság

202I.iúlius 27-ei ülésről

1. Klicsu Ferenc elnök

2. Nagy Gábor einök-heiyettes

3, Kerlész Lajosné tag

4. Révész Márta tag

Helyszín: Művelődési Ház (Protokoll terem)

Jegyzőkönywezető : Kertész Laj osné

Hitelesítő: Nagy Gábor

(Jelenléti ív mellékelve)

2021r.július 27.
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reglzőkönyv

Készült a Helyi Értenar Bizottság ülésén, Az ülés idqe:202l. július 27.

Jelen vannak a Bizottság tagjai, kivéve az időközben elhrinyt Tóth Árpádné.

Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy azülés hatarozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Kertész Lajosnét választja a Bizottság. míg hitelesítőnek, Nagy Gábort

A napirendi pontokat ajelen lévők elfogadják.

Napirendi pontok:

7^ Az előző ülés óta történtek:

Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az utolsó ülés óta mik t<irténtétek. A korábbi ülésen a Megyei

Értéktárba való bekenilésre törlénő javaslatok alapián a következők lettek felterjesztve:

r Lónyay-kastélykomplexum

o kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor

o Jonathan alma

A következők még nem:

o ATuzséri Pálinka Manufaktúra termékei ( VB címes termékek)

o ,,Megjártuk a hadak ,()tját" avagy tuzsériak a M.kir. Honvédség kötelékében 1938-45 között c.

kiadvány

A felterjesztettek közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiÉrtehtar Bizottság a kör,etkezőket vette

fel a megyei értékek közé:

o Lónyay-kastély komplexum (35l2017.(V.8.)

o Jonathan a|ma (40l20i7.(VI. 13.)

A kimaradtak előterjesztése is hamarosan meg fog történni.

Atájékoztatást a bizottság tudomásul vette.

2-3, Javaslat a helyi értéktárba történő felvételre, valamint döntés:

A bizottság tagjai számos helyi értéket soro]tak fel, melyek sokunk szerint is helyet kaphatnának a

helyi értéktárban, de sajnos néhany ötlet vizsgálatánál a konkrétumok hiánya miatt elutasításra került.

ilyenek voltak pi.:

o helyi csűrök (melyik??)

o szövés (kié, ki, melyik?)

o helyi gasztronómia (melyik étel, milyen formában??)

o gazdálkodás eszközei (aTájházban össze lehet gyűjterri. s akkor az egész egyben)



Az elnök ur tájékoztatta a tagokat, hogy Révész Gyrrla (Tuzsér, Hársfa u. 15.) fuzséri lakos

megkereséssel élt a Bizottság felé, Beadványában kéri, hogy az általa a Kárpát-medence számos 
*

pontjából beszerzett és teiepített gyiimölcsfákat vegyük fel a helyi értékek kőzé.Előzetes vizsgálatok

során megállapítottuk, hogy a több mint 120 fajta gyümölcsfat nevelő kertnek helye van a helyi

értéktarban.

Ezzel együtt a bizottság a következő döntést hozta meg: A Tuzsér Települési Értéktar Bizottság a

szóba került javaslatok megvitatását követően a következő helyi értékeket vette fel soraiba:

a: agrárgazdaság

o Révész Glula (Tuzsér, Hársfa u.15.) gyümölcsös ültetvénye

c; építeu arakség

. Tájhaz

o volt kiskastély épülete fielenleg könyr,tár)

e; luüa,ális örökség

o gróf Lónyay Menyhért személye, kulturális és szellemi öröksége

o gróf Lónyay Pálma (herceg Odescalchi Zoárdné) személye, kulturális és szellemi öröksége

. nemes sédeni Ambrózy György személye, kulturális és szellemi öröksége

r Tuzsér és a Lónyayak c, Hel,vtörténeti Kiállítás

o Tuzséri Fúvószenekar

o soli deo Gloria énekkar

- Településikiaú,ányok

o Tuzsér a dualizmus korában (1867-i918)

o A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a kulturális turiznrus kínálta

kereteken belül

o Herceg Odescalchi ZoátdnémagánkórhénaTuzsér 1914-1918

4, Javaslattétel és döntés a Szabolcs-Szatmiár-Bereg Megyei Értéktárbatörtérrő kérelem benyújtásáról

A helyi értéktárba történó felvételt követően születtek javaslatok az hányba, hogy néhánl.uk

bekerülhetne a megyei értékek közé is. A témakör alapos megvitatását követően, a következőket

javasoltuk és ftrgadta el a bizottság:

l gróf Lónyay Menyhért személye, kulturális és szellemi öröksége

o gróf Lónyay Pálma (herceg Odescalchi Zoátdné) személye, kulturális és szellemi öröksége



Feladat:

A Megyei Értéktárba történő felvétel elindítása, kérelmezése.

Zársző:

Az elnök megköszöni mindenki murrkáját, s eredményesnek tekinti a mai ülést.

Tuzsér, 2CI2l. jűIíus 27,

!/'ü;.
Kerlész Lajosné

jegyzőkönyr,.vezető
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Gáborklicsu Ferenc
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