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Kis csapatunk eléggé zord időjárás közepette vágott neki nem kis útjának. Időben érkeztünk az első helyszínünkre, Keszthelyre, a Festetics-kastélyba. A megfelelő körülmények kialakítását követően köszöntette a jelenlévőket Klicsu Ferenc, Tuzsér Nagyközség
alpolgármestere, aki azt is elmondta, miért is vagyunk itt. Köszöntőjének végén megköszönte az az együttműködés lehetőségét, s felkérte Pálinkás Róbert urat, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatóját, hogy köszöntse a jelenlévőket, majd tartsa meg előadását.
Igazgató úr rövid köszöntőjét egy hosszabb előadás követte, mely egészen figyelemre
méltó volt. Az előadás két észből állt, a közelmúlt megvalósult fejlesztéseit mutatta be, míg
a másik rész a jövő beruházásairól szólt. Közben megismerhettük a Helikon Kastélymúzeumhoz tartozó egyéb részeket is. Az előadásának első része a kastélyban végzett felújítások, helyreállítások kaptak szerepet. Meglepődtem azon, hogy ahány pályázatot benyújtottak különböző operatív programokban, az elnyert összegeket a Miniszterelnökség mindig
kipótolta elég nagy összegekkel. A szépen megújult főépület mellett jut/jutott forrás az
egységhez tartozó egyéb épületek, külső helyszínek fejlesztésére is. Az előadás második
fele viszont letaglózott. Igazgató úr beszámolt arról, hogy a kastélykert rekonstrukciójára
10.000.000.000 Ft-ot nyertek, mely magába foglalja a teljes egyesítést, az azt ketté szelő út
felszámolását, valamint a város forgalmának biztosítását másik úttal. Ez nem semmi fejlesztés, beruházás!
Tehát nem csupán a kastély és a kert újul meg, hanem
egy komplexebb terv keretében a beruházás a város magát
is érinti!
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Második előadónk Szántó Éva projektmenedzser volt, aki a Festetics örökséget, mint
komplex turisztikai terméket mutatatta be a nagyérdeműnek. Nagyon sok színű lehetőséget
vázolt, s az örökség sokszínűsége végett számtalan lehetőség lett felvázolva. Számtalan
együttműködési lehetőség rejlik benne, kulturális-turisztikai-gasztronómiai-építettörökségszellemiörökség tekintetében. Sok szereplős történet, s így felhívta figyelmünket ezek buktatóira is, valamint az önös érdekek előtérbe helyezése végett meg nem valósulható összefogásra.
Harmadik előadónk Fodor Márk volt, aki a Festeticsek és bor kapcsolatát mutatták be
nekünk, mint turisztikai-gasztronómiai lehetőséget. Azért kértük ezt az előadást, mert párhuzamot kívántunk vonni a Lónyayak és az alma kapcsán lehetőségeinkhez. Az előadás
borkóstolással volt egybekötve, s elkezdtük a fogadást is, mert az igazgató úr előadásával
megcsúsztunk. A fogadást követően a csapatot körbe vezették a kastélyban, volt nézni való
bőven.
A kastély elhagyását követően szállásunkat elfoglalva, kései vacsorán a azt követően
megbeszéltük a tapasztaltakat, majd nyugovóra tértünk.
Másnap a reggelit követően folytattuk utunkat program szerint, Söjtörbe, a Deákkúriába. Itt Könyves Gábor polgármester fogadott minket kollegájával. Polgármester úr
elmondta, hogyan történt a kúria felújítása, s milyen jelentőséggel bír a település életében.
Kollegája információval szolgált az elmúlt évi látogatottsági adatokról. Mit mondjak:
Keszthelyen egy esős napon 3-4-szer többen vannak, mint itt egész évben. Persze nem kellene összehasonlítani a két objektumot, de azért elgondolkodtató. Az Önkormányzat visel
minden költséget a kúria fenntartásával kapcsolatosan, kevés bevétel származik a látogatottság kapcsán. Mostanában kezdenek csatlakozni országos eseményekhez, amelyek azért
dobnak a számokon.
A kúria megtekintését követően folytattuk utunkat Lendvára, ahol Baumgartner
Dubravko igazgató úr várt minket. Az igazgató úr tájékoztatójából nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, örömünkre. Az igazgató úr és csapata úgy döntött, hogy a szürkeségből
és folyamatos fenntartási problémákból úgy fognak kitörni, hogy a galéria funkciót kihasználva, világhírű alkotók munkáit hozzák el a Mura-vidékre. Ötletük szépen lassan beérett,
a látogatottság lokálisból sokkal globálisabb lett, s a bevételek nem csak a kiadások fedezésére elegendőek, de fejlesztésekre és felújításokra is futja. Nem kis kockázatot vállalva,
sikerült a szürkeségből nagy látogatottságú intézményt létrehozni. Ezt követően kollegái megmutatták a várat, ahol
egy részében felújítások folyta, majd egy részében Zala
György szobrász műveivel találkozhattunk, aki lendvai
származású volt.
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A kollega elmondta, hogy Zala György hírnevére alapozva, bronzöntő táborok valósulnak meg sok-sok éve, melyek munkáiból mindig marad egy-egy darab a szervezőknek.
A sok év alatt már komoly anyag gyűlt össze, melyeket ők is állandó kiállítás keretében
mutatnak be a nagyérdeműnek. Felmerült, hogy a kiállítás egy része ellátogathatna hozzánk is.

Összegzés: A Festetics-kastély Keszthelyen Hazánk egyik legnagyobb és látogatottabb kastélya. A közelmúlt beruházásai és a közeljövő tervei ezt hűen tükrözik. A Balatonparti fekvése nyílván a látogatottságban nem elhanyagolható szempont. Szép tervek, nagy
ötletek az egész Festetics-örökség „hadra foghatóságában”! Sok-sok tényező együttállásának kell megvalósulnia egy időben, s minden szereplő ugyanazt kell akarnia. Itt úgy tűnik,
hogy szerencsés helyzetben vannak. Söjtör tekintetében viszont hiába a Balaton közelsége,
Deák Ferenc országos hírneve, az évi alig 2.000 látogató nem tűnik soknak, de szépen lassan kezdenek pályára állni, s tudják növelni a látogatottságot. Lendva tekintetében úgy
tűnik megtalálták a kitörés lehetőségét egy merész ötlettel, mely olyan kulturális-turisztikai
attrakció, mellyel látogatottságot, bevételt lehet növelni, ugyanakkor a színvonalon sem
esik csorba. Épített örökség berkein belül olyan dolog valósul meg, mely méltó hozzá!
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