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BESZÁMOLÓ 
A  

Tuzsér Községért Közalapítvány  

TUdástranszfer mint ZSinórmÉRték (TUZSÉR) – Transz- és internacionális kulturális 

együttműködések a Kárpát-medencében című, 

EFOP-5.2.2-17-2017-00025 azonosítószámú projektjének a  

Várak és kastélyok – ahogy csak kevesen látják. 

Az üzemeltetés, a finanszírozás és a programkoordináció kérdései 

című workshopjáról és tanulmányútjáról 

2018. szeptember 5–6. 

(Eger–Gyöngyös–Hatvan) 

 

 

  A tanulmányútra és workshopra szeptember 5 – 6-án került sor, Eger-Gyöngyös-Hatvan 

állomásokkal. Kis csapatunkat Berecz Mátyás, az egri Dobó István Vármúzeum igazgatója 

fogadta. Előadásában a Vár korábbi és hamarosan induló rekonstrukciójáról beszélt, főleg.  

Mondandója után kérdéseket tettünk fel, melyek nagyrészt az üzemeltetés témaköréből 

kerültek ki. Látogatottság, bevételek, kiadások és emberi erőforrások megléte-hiánya 

érdekelte a kis csapatunkat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kötelező közgyűjteményi 

feladatok ellátása mellett milyen attrakciókat kínálnak a „nagyérdeműnek”, s azok 

mennyire sikeresek. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a programok szervezésénél mennyire 

veszik figyelembe az épített örökség jelleget. A kérdések – válaszok követően a Várban is 

körbevezettet minket. Láttuk a kazamatát, a Gárdonyi emlékhelyet, stb. 

  Elválásunk után Szalainé Király Julianna osztályvezető vett minket pártfogásába, s vele 

megtekintettük a Gárdonyi-házat, valamint a múzeumpedagógiai foglalkoztatót. Itt szó 

esett az intézmény – iskolák közötti kapcsolatokról, hiszen itt az iskoláskorúak alkotják a 

fizetőképes kereslet jelentős hányadát. 

 

 Ezt követően a csapat a Várban megebédelt, s aztán elsétáltunk az Érseki Palotába, mely 

nem régiben újult meg és nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Itt Hernádfői Csaba 

igazgató úr fogadott minket, aki megnyitás óta eltelt időszakról tartott előadást. Kitért az 

üzemeltetés buktatóira, valamint arra is, hogy itt Egerben a turisztikai attrakciók nem 

egymást erősítik, hanem szinte versengenek a turistákért. 

Utána bemutatta az Érseki Palotát, mely csodálattal töltött 

el. A kiállítások tematikája, a tároló berendezések, a 

kommunikációs eszközök irigylésre méltóak.  

Az idő elteltével a Látogató Központ Palota kávézójában 

szusszantuk egyet, majd a csapat kiegészülve a délelőtti 
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előadókkal elfogyasztotta ízletes vacsoráját. Ezt követően a szálláson rögtönzött 

partnerségi és projekt megbeszélést tartottunk. 

 

  Másnap a közös reggeli elfogyasztását követően indultunk Gyöngyösre, az Orczy-

kastélyba. Itt Báryné dr. Gál Edit igazgató fogadott minket. Itt is az üzemeltetés volt a fő 

téma, kitérve a bérleti díjakból származó bevételekre. A kastély megtekintése után 

átsétáltunk a Látogató Központba, ahol számos ténykedéssel találkoztunk. 

Múzeumpedagógiai foglalkoztatók, pálmaház, stb. Az igazgató nő elmondta, hogy az 

ezekből származó bevételek teszik ki a működésükhöz szükséges bevételek jelentős részét. 

 

  A búcsúzást követően Hatvannak vettük az útirányt, ahol is a Városházán várt minket 

Nagy Ferenc Önkormányzati főtanácsadó és dr.Borbás Zsuzsanna igazgató fogadott 

minket a Grassalkovics-kastély részéről. A főtanácsadó úr bemutatta a kastély felújításának 

teljes költségvetését, tételesen. Felhívta figyelmünket a már tervezési fázisban 

felmerülhető buktatókra és egyéb általunk nem is ismert költségtételekre. Intve minket, 

hogy majd ezekre is figyeljünk oda, ha arra kerül a sor.  

  Ezt követően az igazgató asszony a működtetés és fenntarthatóság anomáliáiról beszélt, 

valamint a vállalt indikátorok betartása, s teljesítése körüli veszélyekre mutatott rá.  

 Aztán át mentünk a kastélyba, ahol is a teljes kiállítást megtekintettük, a Látogató 

Központtal egyetemben. Sok, nagyon jó megoldást láthattunk és figyelhettünk meg a tér jó 

hasznosítását illetően, valamint megtudtuk azt is, hogyan került oda a Magyar Vadászati 

Múzeum. 

  Ezt követően késői ebédünket elfogyasztva hazafelé vettük az útirányt, de még betértünk 

Egerbe, ahol a Líceum dísztermét csodálhattuk meg. 

 

Összegzés: A fárasztó két nap után sok-sok tapasztalattal és információval gazdagabban 

tértünk haza. A sok praktikus ötlet, anyaggal teli kiállítás mellett azért a fenntarthatóság 

veszélyi elgondolkodtattak minket, volt miről beszélni a kis csapatnak hazafelé. 

 

 

Klicsu Ferenc, szakmai munkatárs 

 


