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Főbb információk 

•Alapító: Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér 

•Kezelőszerve: 7 fős kuratórium 

•Alapító tőke: 300.000 Ft 

•Alapítás ideje: 1992. okt. 

•Kiemelten közhasznúvá alakul :2000. jan. /2016.nov. 

•Önálló jogi és gazdasági személy 



épített és természeti
környezet védelme

sport és egészséges
életmód támogatása

közmûvelõdés és
mûvészeti tevékenységek

Főbb tevékenységeink



Kárpát-medencei kézműves és 

hagyományápoló tábor 



A cél 
• Európában és a világban páratlan gazdagsággal bíró magyar 

kultúra ápolása, őrzése,  

• régi kézműves mesterségek felelevenítése, azok megismerése, 
gyakorlása. Ezzel a gyerekek képzett és képzelt világának 
fejlesztése, erősítése, 

• népi hagyományaink megismerése,/népzene, néptánc, népdal, 
népmese, népszokás, népviselet,/ azok elsajátítása,továbbadása,  

• magyarságtudat ápolása, őrzése, 

• közösség formálás, szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése 

 



Tábori ez + az 

Néprajzi és földrazi tájegység: 20

határontúli: 869fõ

hazai: 543 fõ

Bevételek:

46.037.403 Ft

Kiadások:

44.259.341Ft

Tények a számok

tükrében





Élet a táboron túl…… 

...avagy a jövő…. 



Kárpát-Fest, - minden, ami kultúra -  



A Kárpát-Fest célja, hogy a szervezetünk szerteágazó tevékenységet, mellyel 

a kultúrát közvetítjük a „nagyérdeműnek” gyúrjuk egybe, s egy olyan 

összművészeti rendezvénysorozatot valósítsunk meg, mely a kultúra 

szolgálatában marad, de igyekszik számos területét megjeleníteni 

továbbra is. Az eddigi tevékenységeinket figyelembe véve, egy nagy 

fesztivált képzeltünk el, mely Kárpát-medencei szintű. 

Így született meg a Kárpát-Fest – minden, ami kultúra- elnevezésű 

rendezvény ötlete, mely három alappilléren nyugszik, de természetesen a 

korábbi kisebb rendezvényeket is beolvasztottuk, a táborok közötti 

időszakban.  

 

 



Előzmények 

• Település földrajzi elhelyezkedése 

• Szlovák – Ukrán – Magyar határ 

• Románia közelsége 

•  Kárpát-medencei kézműves és 

hagyományápoló tábor  

• Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban 

• Advent a Lónyay-ban 

 



Pillérek:  

• Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor, 

• Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban, 

• TICCE alkotótábor vándortábora (Bodroglözi és Ung-vidéki Alkotók 

Társasága) 

Kísérő programok:  Kiállítások, konferenciák, kirakodóvásárok, gasztroudvar, 



             Pillanat képek a Fest-ről 



Transznacionális együttműködések  

a 

Kárpát-medencében  
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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 
 - Tuzsér település Önkormányzata, valamint civilszervezetei olyan 

szellemiség mentén haladnak évek óta s szerveznek olyan rendezvényeket, 

melyek egyrészt a település hírnevét öregbítik, valamint a kastélyhoz és 

környezetéhez is illeszkednek, s így számos látogató, vendég távozhat 

tőlünk élményekkel gazdagodva.  

- Az utóbbi időszakokban számos alkalommal valósítottunk meg olyan 

programokat, melyek kifejezetten a kulturális örökség szellemiségében – 

épített és szellemi – kívánták felhívni a figyelmet a szakmának, a 

döntéshozóknak (is), s persze a nagyérdeműnek. 

 



             Célok 
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 

 



 Híd 
- Láthatjuk, hogy a település és kistérség, (ill. a határ 50 km-es körzetéig) 

életében a Lónyay-kastély a kulturális, művészeti és tudományos 

élményszerzése szinte egyedülálló, hiszen mindezek megvalósulása egy 

olyan műemléki környezetben valósulhat meg, mely már tradicionális 

társadalmi összetartó erőt képez.  

- Ezen túl egy kulturális híd szerepet is betölthetne az intézmény, 

Felvidék, Kárpátalja, Partium (Erdély), valamint az ország belseje felé 

is, s ezzel egy határokon átívelő kulturális út is megnyílhat. 

 

 



Konklúzió 

A Lónyay Örökség Központ komplex kulturális turisztikai termékként 

jelenne meg. Megjelenésével egy fontos hiány terület kerülne 

betöltésre, jellegzetessége talán egyedül álló lenne a megyén belül. 

Javíthatná a mind a kistérség, mind a megye minőségi turizmusát. 

A létrehozandó intézmény egy jól identifikált, olyan komplexum 

lenne, mely sok-sok rendezvényt, programot kínálna helyben is, de 

lehetne tükör megoldásokat is alkalmazni a másik két helyszínnel 

párhuzamosan, vagy egymásra épülve. Ezek mellett egy olyan 

szolgáltató háttér biztosítaná a komplexitást, mely szinte minden 

igényét kielégíthetné az ide látogatóknak 

 



A kuratórium nevében  

köszönjük a figyelmet! 


