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  Október 30.-án kelt útra csapatunk a projekt következő worksoppal egybekötött 

tanulmány útjára, Tata – Pápa – Zirc – Veszprém viszonylatban. Éppen időben érkeztünk 

meg a tatai Öregvárba, első állomásunkra. A regisztrációt követően dr. Schmidtmayer 

Richárd múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket.  

  

Ezt követően Nagy Roland, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa tartotta meg előadását, 

melyben a Vár látogatottságát, programjait, bevételi forrásait osztotta meg velünk. 

Elmondta azt is, hogy az elmúlt évben fordult át a mérleg, tehát elmondhatják, hogy a 

bevétel meghaladta a kiadásokat.  

  

  Ezt követően, - mivel érkezéskor nagyon időszűkében voltunk – tartottunk egy rövid 

szünetet, ahol felfrissíthettük magunkat a Lovagterem kínálta kávé, üdítő, pogácsa kínálta 

keretek között.  

 

 Ezt követte Vavra Áron részletes előadása, mely a közelben zajló Esterházy-

kastélyegyüttes fejlesztési és felújítási munkálatait mutatta be a nagyérdeműnek. Kitért a 

folyamatban lévő munkálatok érdekességeire, s némi betekintést engedett a várható 

üzemeltetés és fenntarthatóság témakörébe is.   

 

 A következő előadás egy érdekes helyre, Majkra vitt el minket, melyet Ferpász Boglárka 

létesítményvezető-helyettes mutatott be nekünk. Röviden ismertette remeteség történetét, 

valamint a már folyamatban lévő és még előttük álló felújítási munkálatokat, melyek 

látogatóbarátok és sok fajta igényt fognak kielégíteni.  

  Az előadást kérdések és válaszok követték, majd 

állófogadással zárult a workshop. Egy rövid várlátogatással 

zárult a Tatai workshop, s már robogtunk is a következő 

állomásunkra, Pápára. 

 



 

„Tuzsér Községért” Közalapítvány 

  Pápán az Esterházy-kastély ügyvezetője, Boros Katalin várt és fogadott minket, aki a 

kastély közelmúltban történt fejlesztéseit mutatta be először egy ppt-én keresztül, majd 

magát a kastélyt is megmutatta csapatunknak.  

 Az előadás főtémája a sok éven át elhúzodo forrás előteremtés és sokszor csak részleges 

felújításokra futó munkálatok bemutatása volt. Felhívta figyelmünket arra, hogy az 

elhúzodo engedélyezési és közbeszerzési folyamatok magát a felújítást is sok-sok idővel 

megnyújthatják, így a beszerezni kívánt eszközök, tárgyak, de még az építési anyagok, 

munkálatok ára is többe kerülhet a betervezetteknél. Arra is felhívta figyelmünket, hogy a 

munkálatok megkezdésekor be kell vonni az üzemeltető részéről egy-két embert, hogy a 

végére teljesen képbe legyenek műszakilag, s helyismeretük is megfelelő legyen.         

Fontosnak tartotta még azt is, hogy a leendő munkatársak, dolgozok képzése is 

megtörténjen a nyitásig, hogy szakképzett kollegák várják már a nyitás pillanatában a 

vendégeket.  Szerinte nagy hangsúlyt kell fektetni tájékoztatás és PR tevékenységre, szinte 

minden felületen, minden célcsoportot elérve, már a kezdetektől. 

 A kastély bemutatásakor rácsodálkozhattunk a sokszínűségre, mellyel a különböző 

célcsoportokat kívántak megszólítani, időstől-gyerekig. 

  

 Ezt követően elfoglaltuk szálláshelyünket, majd elsétáltunk elfogyasztani vacsoránkat, 

mellyel lezártuk a napot.  

 

  Másnap a reggelit követően útnak indultunk Zircre, ahol Kovács Attila ügyvezető 

igazgató várt minket. Az apátságot bemutató filmet követően megmutatta az apátság azon 

részét, melyben hatásköre volt, s közben elmesélte az üzemeltetés és működtetés 

anomáliáit. Azért használom ezt a szót, mert az objektumban volt olyan részleg, melyet 

más szervezetek, intézmények működtettek, a látogatok nem kis bosszúságára. (könyvtár, 

múzeum)  A megtörtént fejlesztések és azok fenntarthatóságait is vázolta, majd 

bemehettünk a csodaszép könyvtárba is. 

 

 Ezután útnak indultunk Veszprémbe, ahol Szántó Attila János részlegvezető várt minket a 

Hősök kapujánál. Az előadásában részletesen kitért többek között a tervezési, 

megvalósítási folyamatok részleteire, melyek aprólékossága megkönnyítheti a kivitelező, 

működtető munkáját. Szót kapott a megvalósítás és az üzemeltetés tervezése is, és ezek 

kivitelezése is. Aztán meglátogattuk az ügyészség épülete alatt lévő 56-os kiállítást, mely 

mély nyomokat hagyott bennünk. 

Ezt követően megebédeltünk, majd elindultunk haza. 
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Összegzés: A két nap rengeteg tanulsággal szolgált számunkra. A pápai és veszprémi 

tapasztaltak és hallottak megvilágították azt, amit már sejtettünk korábban is: a tervezés 

fontossága elengedhetetlen!!! A tatai vár viszont azt is megcsillantotta előttünk, hogy 

lehetséges egy objektum működtetése úgy, hogy az nyereséges is tudjon lenni. Zirc 

működtetési viszonyai viszont elkeserítettek, szerintünk jobb, ha egy kézben van minden.  

 

 

 

                                                                                                                    Klicsu Ferenc 

szakmai munkatárs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


