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  Kis csapatunk időben indult el útjára, s kezdte szelni a kilométereket, hiszen nincs közel 

hozzánk Körmend. Késő este érkeztünk a szállásra, s gyors vacsora után elfoglaltuk 

szállásainkat. Másnap a kastélyhoz érkezve megtettük az előkészületeket. Lassan kezdtek 

gyülekezni a résztvevők. Kezdetét vette a rendezvény, Klicsu Ferenc Tuzsér Nagyközség 

alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, miért is vagyunk ott. Ezt 

követően felkérte Bebes István Körmend Város polgármesterét, valamint H.Vörös Mártát, 

a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatóját,- mint házigazdákat - 

hogy köszöntsék a résztvevőket.  

 Mind polgármester úr, mind igazgató asszony örömét fejezte ki amiatt, hogy helyszínnek 

választottuk településüket, és követendő példának tekintjük a náluk megvalósult 

fejlesztéseket, valamint szellemi tartalmat. 

  A polgármester úr a település rövid ismertetése után rátért a Battyányi-kastély 

komplexum történetére, az eddigi megvalósult célkitűzésekre, valamint a további tervekre, 

fejlesztésekre. 

Elmondta, hogy a kastély 2014-ben került az 

Önkormányzathoz, s hogy a nagyon rossz 

állapotban lévő komplexumot csak több 

ütemben tudták, tudják megújítani, s olyan 

kulturális, turisztikai tartalommal megtölteni, 

mely élénkíti a gazdaságot, s növeli a helyben 

lakók életkörülményeit is. 

 2013-tól folyamatosan újulnak meg a korábbi 

épületek, de van még tenni való bőven. 
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Azt is elmondta még, hogy hazai források mellett Európai Uniós forrásokat is sikerült 

lehívniuk, határmenti együttműködés keretében is sikerült forrásokra szert tenni. A 

különböző épületrészek felújítására folyamatosan pályáznak, s apránként sikerül a felújított 

részeket funkcionálisan illeszteni a komplexum már „üzem kész” épületeihez. 

 Céljaik között szerepel a kulturális és történelmi örökség magasszínvonalú bemutatása 

mind hazai, mind nemzetközi mércével mérten, mely látogatószám növekedéssel járhat. 

Mind ezek ötvözésével a turizmust szeretnék előmozdítani, mely természetesen 

gazdaságilag hatást gyakorolhat a helyi, valamint a környékbeli emberek életére is. Ezek 

elérése céljából a Battyányi-Srattmann név is sokat segíthet, melyen keresztül a helyi 

identitás is erősödhet. 

 

H.Vörös Márta igazgató előadásában felvázolta a kastélykomplexum szervezeti, szerkezeti 

struktúráját, s megtudhattuk, hogy a BÖK csak egy fejezet a komplexum életében, bár 

eléggé jelentős. 

Megtudtuk, hogy operatív program keretében 800 miliő Ft-os beruházás valósult meg, s 

ezen keresztül lehet megközelíteni a komplexum többi részét is. Fogadótér, kiállító tér, 

színház, stb…várja a látogatókat. Számos kiadvány várja, segít a látogatókat a megfelelő 

információkkal való ellátásban. Segít a városi rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában, valamint külső helyszíni események megrendezésében is, köszönhetően 

annak, hogy határtalanul ápolják a Battyányi örökséget. A BÖK befogadja és segíti a helyi 

civil társadalmat, közösségeket, sőt a helyi kézművesek termékeit kínálja a látogató 

központban. Így mondhatjuk, hogy hatást fejt ki a helyi gazdaságra is, melyet 

szolgáltatásaik színvonalával még jobban szeretnének élénkíteni. 

 

 Móricz Péter intézmény egységvezető bemutatta a koplexumban működő múzeum 

ténykedést. Mint említette, Battyányiak öröksége alkotja az anyag nagyrészét, de a 

helytörténeti (Körmend) kiállítási anyag is jelentős. Bemutatta a múzeum fejlődési 

szakaszait, majd beszélt a látogatói számokról, bevételekről, mely hozzájárul a komplexum 

fenntartásához. megemlítette a rendelkezésre álló 

humánerőt is, kik az eredményeket elérik. A 

szakemberek több funkciót is betöltenek, 

folyamatos a kutatás, publikálás, rendezvények 

szervezése, a napi feladatok mellett. Ezentúl 

pályázások, elszámolások annak érdekében, hogy a 

folyamatos fejlődés és színvonal emelje a látogatók 

elégedettségét.   

 

  Ezt követően virtuálisan átugrottunk Sárvárra, 

melyben segített nekünk Takács Zoltán Bálint, a 

Nádasdy Kulturális Központ igazgatója. 
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   A település rövid bemutatást követőn a Nádasdy-vár turizmusban, kulturális életben 

betöltött szerepéről osztotta meg velünk gondolatait az előadó, valamint az ide vágó 

számokat is megismerhettük. Ezt követően kisváros turisztikai szereplőit ismerhettük meg, 

azon belül is az egymásra utaltság, együtt dolgozás, működés hatékonyságát és 

természetesen szükségességét emelte ki igazgató úr. Elmondta, hogy fürdő az, ami a 

legjobban vonzza a látogatókat, a többi szereplő hozzá tesz a teljesség igényének 

kialakulásához, a saját keretei között. Ezeken belül természetesen a vár kínálta 

lehetőségeket fejtette ki jobban, de kihangsúlyozta az együttműködés és gondolkodás 

fontosságát. Rá tért a szolgáltatók terén a megfelelő humán erőforrások fontosságára és 

szerepére is, hiszen a szolgáltatásokat igénybe vevők elvárják a megfelelő szakértelmet, 

figyelmet, valamint a törődést. Ezeken keresztül leszögezte, hogy a kulturális 

intézményeknek nem a település gazdasági növekedéséhez, hanem a település fejlődéséhez 

kell hozzájárulnia a keretei között, melyet nagyfokú szabadság jellemez, ugyanakkor 

partneri viszony alapján dolgozik együtt a fenntartóval. Fontos az intézmény PR és 

marketing tevékenysége, valamint a széles körű jelenlét a településen, akár a közösségek 

között, akár gazdasági szektorban, akár az önkormányzati szféráról beszélünk. Fontos 

gondolat, hogy minden téren közösséget/közösségeket kell építenünk!! 

Az előadást, majd a fogadást követően megtekintettük a múzeumot, valamint a BÖK azon 

részeit melyet már megnyitottak a látogatók előtt.  

  Másnap elindultunk Németújvár irányába, a Battyányiak ősi fészke felé. Az öreg, ódon 

falak sok mindent láttak már, de nekünk, oda látogatóknak is kínáltak látni valót. A várban 

Gilbert Lang úr fogadott minket, s egy prezentációban bemutatta a vár működésével és 

fenntartásával kapcsolatos főbb információkat. Ezt követően megnéztük a várat, s a 

kiállításokat is. A vár a Battyányi-cslád alapítványának működtetésében van, s igyekeznek 

minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy minél sokszínűbb programok, 

rendezvények helyszíne lehessen ezen ódon vár. Esküvők, kiállítások, koncertek, gasztro 

események, és egyéb közönséget vonzó színes palettával büszkélkedhet a maroknyi 

működtetést biztosító szakember gárda. Ezt követőn megtekintettük a vár kiállítását, ami 

főleg a rég múlt időszakokat tükrözte, de számunkra így is látványos volt. 

 

  Ezt követően folytattuk utunkat Szalónak felé, 

ahol szintén egy gyönyörű vár várt minket. A vár 

rövid történetének megismerését követően végig 

vezettek a vár termein, s megtudhattuk, hogy a 

korabeli kiállítóterek mellett Béke múzeum is 

helyett kapott benne. A kialításai és interaktív 

terei már napjaink üzeneteit közvetítik a 

látogatók felé. A Béke múzeumi működtetésével 

komoly állami és Uniós forrás áll rendelkezésére 

a megán szektornak a fenntartásra és fejlesztésre.   
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Összegzés: Körmenden irigylésre méltó az, ahogyan a komplexum megújul, lépésről-lépésre. A 

szándék mellett megjelent a döntéshozói szektor is, (politika) s felújítások forrásai biztosítva 

lettek ez álltál. Ugyan csak lassan haladnak, hiszen minden teljesen felújításra és funkcióra vár. 

Az elmúlt évtizedekben a nem megfelelő és gondos használat miatt szinte itt is olyan állapotba 

került a komplexum, hogy csak nagy kitartással és sok-sok pénzzel lehet felújítani. Mivel még 

tartanak ezen munkálatok, megbecsülni sem lehet, hogy teljes felújítást követően a fenntartása 

hogyan és miként fog alakulni. Az eddig megújult részek fogadják a látogatókat, vendégeket, s 

bevételeket biztosítanak a fenntartáshoz (is).  

 A két burgenlandi vár már sokkal jobb állapotban várta a látogatókat, mint amilyen a körmendi 

kastély lehetett 2013-ban. Igen, itt nem voltak szovjet katonák, akik lepusztították volna az ódon 

épületeket. Németújvárban az idő és a pénz a legnagyobb ellenfél, míg Szalónak szinte tökéletes 

állapotban van. (már amit nekünk megmutattak)  

Németújvár vára természetesen sokkal nagyobb mint a szalónaki, s ez az állapotán látszik is. 

Németújváron szükség lenne egy nagy felújításra, de a családi büdzsé sajnos híján van ezen 

forrásoknak, míg a szalónaki vár az állami és Uniós forrásokkal könnyebben veszi a 

fenntartásból fakadó kihívásokat. 

Tehát jól kell választani funkciót!!! 

 

 

                                                                                                                                Klicsu Ferenc 

szakmai munkatárs                                                                      


