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KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BATTHYÁNY ÖRÖKSÉGKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KÖRMENDEN c. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A sajtótájékoztatón Bebes István Körmend Város polgármestere 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.
Ez az első lépés ahhoz, hogy a Batthyány családnak, az uradalmi központjuknak, valamint Dr. BatthyányStrattmann László munkásságának a bemutatása - a turisták, érdeklődők számára is vonzó körülmények
közé - méltó helyre kerülhessen.
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.
Jelentős lépés, hogy októberi beadással kiírásra került a kivitelezési - nyílt - közbeszerzési tender.
A Batthyány család életében mindig jelentős helyet foglalt el a kertkultúra, a gasztronómiát színesítő
fűszernövények termesztése, nemesítése és a gyógyítást szolgáló - különböző gyógynövényekből készített liktáriumok használata.
A liktáriumok, és a "vízégetések" termékei a 16. századi gyógyító asszonyoktól kezdve, a legjelentősebb,
2003-ban boldoggá avatott orvosi személyiség, Dr. Batthyány-Strattmann László gyógymódjai között is
előkelő helyet foglaltak el.
A projekt, ezek hatására integrálja magába azt a "Liktárium" elnevezésű boltot-teázót, ahol a későbbiekben a
régióból származó - tematikájában a liktáriumok előállításához is használt - helyi kézműves termékeket lehet
kóstolni, illetve vásárolni, ezért a leendő partnerek, beszállítók részére a közeljövőben mikrotérségi
találkozót szervezünk.
Bebes István bejelentette továbbá, hogy megkezdődtek azoknak a megvalósítási tanulmányoknak a
kidolgozása, amelyek a teljes kastély-együttes és kert későbbi hasznosítását, illetve a főépület felújítását
célozzák, mert ezek a munkák újabb benyújtandó pályázatok sikerét alapozhatják meg.
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