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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BATTHYÁNY ÖRÖKSÉGKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KÖRMENDEN c. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A sajtótájékoztatón Bebes István Körmend Város polgármestere bevezetőjében elmondta, hogy a
település turisztikai vonzerejét alapvetően meghatározza a városközpontban található Batthyány-kastély,
mely az ország 5 legjelentősebb kastélya között van. Az Önkormányzat eredményes lépéseket tett és tesz
a műemlék-épületegyüttes közösségi, turisztikai funkciókat betöltő tereinek felújítására.
Ebből a folyamatból kiemelkedik, hogy Magyarország Kormánya döntése alapján - turisztikai kiemelt projektként a kastélyban megkezdődött a Körmendi Batthyány Örökségközpont kialakítása, amihez Körmend Város
Önkormányzata, mint kedvezményezett - sikeres pályázat alapján - 800 millió forint támogatást kap az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból.
A beruházás mostani szakaszában az impozáns épületegyüttes egykori lovardájában fogadóhelyiségek,
látogatókat kiszolgáló részek, interaktív információs pontok, vetítőterem és a gyógyító-gasztronómia termékeit
felvonultató helyi termékeket kóstoltató és forgalmazó "Liktárium" kap helyet.
Bejelentette továbbá, hogy a mai napon találkoznak azokkal - a beszállítónak kiválasztott több mint húsz - helyi
termelővel, akikkel közösen szeretnék újraéleszteni, fejleszteni a Körmenden valamikor virágzó fűszer- és
gyógynövénykultúrát.
A sajtótájékoztatón H. Vörös Márta a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója
részletesen ismertette, hogy a projekt megvalósulása után a Körmendet felkeresők számára a Batthyány
Örökségközpont fogadóépületében alternatívákat kínálnak a turizmus különböző területeiről úgy, hogy
nem pusztán szellemi, hanem ízbeli utazásra is invitálják a látogatókat.
Ezt szolgálja a Liktárium, ahol a térség őstermelői, biogazdái által termesztett növényekből előállított
szárítmányokat, főzeteket kóstolhatják és vásárolhatják a turisták. A Liktáriumban a szellemi táplálékon
(ismeretterjesztő kiadványok, kiállítási katalógusok, stb.) és a hagyományos emléktárgyakon kívül rendkívüli
gasztroélményeket is szerezhetnek. Ez utóbbit a 21. század liktáriuma teszi egésszé, amelybe beletartoznak a
komfortérzetet fokozó főzetek is, például a kávé, vagy a tea, de akár egy finom szörp, vagy a liktárium kincseiből
készült ínyencség.
Az elnevezés a latin electuarium, elektarium (gyümölcsíz, szörp), illetve a görög eklektion (szörp, nyalánkság)
szavakból ered. Az orvoslásban a lágy gyógyszeralakot hívják így ma. Nem véletlen az sem, hogy ez a
szóhasználat így alakult. Az orvoslás, gyógyászat történetében ugyanis a modernkori készítményeket
megelőzően a természet patikájából merítettek, különböző növényi főzeteket használtak. A befőzés, mint
tartósítás pedig ennek folyománya.
A körmendi Batthyány kastélynak a liktárium évszázadok óta tartozéka, hiszen a gyógyító tevékenység
nemzedékeken át jellemző volt. A két legkiemelkedőbb gyógyító személyiség a családban: Batthyány II.
Ferencné Lobkowitz Poppel Éva a 17. század elejéről, valamint a 2003-ban boldoggá avatott Dr. BatthyányStrattmann László szemorvos, akinek 20. században megalapozott kultusza a városban egyre erősödik.
A beruházás, turisztikai fejlesztés eredményeként évszázados gasztro-gyógyító hagyományok élednek újra,
amelyek a 21. században ismét olyan természetes módon élik reneszánszukat, mint ahogyan azt a Batthyányak
megalapozták, majd örökül hagyták ránk.
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