
                                                                                             

 
 

 
 
 
 
Időpont: 2015. február 26 – március 1. 
Helyszín: Hungexpo, A pavilon 308A stand (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
Bemutatkozik az Utazás kiállításon a Batthyány Örökségközpont. 

Az Utazás kiállítás 38-ik alkalommal nyitja meg kapuit a HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpontban. 2015. február 26. és március 1. között Magyarország 
legnagyobb turisztikai seregszemléjén mutatkozik be a Batthyány 
Örökségközpont a nagyközönség előtt. A Batthyány Örökségközpont a Vas-
megyei bemutatkozáson belül az A pavilon 308A standon lesz jelen a kiállítás 
ideje alatt, minden nap 10 – 18 óráig. 

Körmend Város 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, amelyhez Körmend Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 800 millió forint 
támogatást kap az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. 

Így egy 410 éves történet folytatódik Körmenden azzal, hogy a Batthyány kastély egykori 
lovardájában jön létre a Batthyány Örökségközpont. Ez a beruházás az egyik alappillére annak a 
jövőbe mutató elképzelésnek, amelynek célja az, hogy hiteles helyen mutassák be a család, a 
város és az ország történetének összekapcsolódását. Kézenfekvő tehát, hogy az ország máig egyik 
legszebb épített örökségét, a Batthyány család egykori uradalmainak központját e célnak 
szenteljük.  

A Batthyány Örökségközpont meghatározó szerepet tölt majd be a hazai turizmusban. A 
fogadóépület elegáns tereiben azon túl, hogy információkat szerezhetnek a család és a kastély 
történetéről, jó szívvel ajánljuk Körmend nevezetességeit, sétát a gyönyörű, ősfákkal és 
növényritkaságokkal ékeskedő várkertben, de segítséget nyújtunk más Batthyány emlékhelyek 
felkeresésében is.  

A Körmendet felkeresők számára a Batthyány Örökségközpontban alternatívákat fogunk kínálni a 
turizmus különböző területeiről úgy, hogy nem pusztán szellemi, hanem ízbeli utazásra is invitáljuk 
őket. Ezt szolgálja majd a Liktárium, ahol a térség őstermelői, biogazdái által termesztett 
növényekből előállított szárítmányokat, főzeteket kóstolhatják és vihetik magukkal, továbbá a talán 
felszínesen megismert tudáshalmazt írott formában, nyomtatásban vagy elektronikusan is 
bővíthetik. A kóstolható élményekkel 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. 

 
 

További információ: Bebes István polgármester Tel: 94-592929 E-mail: polgarmester@kormend.hu 
 H. Vörös Márta igazgató Tel: 30-470-0048 E-mail: h.voros.marti@gmail.com 

 


