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 2017-ben az értékőrzés volt a kiemelt téma az országos tematika szerint. Bár a 

központilag megjelölt téma soha nem kötelező érvényű, mi mégis évről évre törekszünk 

rá, hogy kapcsolódjunk az országos tematikához.  

 Ha értékről beszélünk, Körmenden könnyű dolgunk van, hisz legfőbb értékünk a 

Batthyány kastély. Nem csak Magyarország, de Európa egyik legszebb barokk kastélya 

ad otthont a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumnak, annak az intézménynek, 

amely évtizedek óta azon dolgozik, hogy megőrizze, illetve sok esetben visszavezesse a 

köztudatba azokat az értékeket, amiket hazánk a Batthyány család jeles tagjainak 

köszönhet. Ezt a célt szolgálta a kastélyhoz tartozó Vadászlak felújítása is az idei évben, 

és ezzel együtt az épület élettel, programmal való feltöltése. Míg a Batthyány kastély 

főépületében lévő kiállításaink a térség történeti, néprajzi értékeit hivatott bemutatni, 

addig a Vadászlak kiállításaiban a természettudományok szemszögéből mutatjuk meg, 

milyen csodálatos helyen élünk. 

Idén nem „csak” az állandó, de az időszaki kiállításaink is különleges értéket képviseltek.  

- Országos Fazekas Pályázat – kiállítási anyag a Hagyományok Házával 

együttműködve (helye a kastély volt parádés istállója) 

- Ajka Kristály kiállítás – az Ajka Üveg és Kristály Kft-vel együttműködve (helye a 

kastély díszterme) 

- Erdélyi gránátalmák úri hímzés kiállítás – a Hagyományok Házával és a gyergyói 

Gránátalma Egyesülettel együttműködve (helye a kastély kápolnája) 

A kiállításokhoz programokat is szervezünk erre a különleges éjszakára.  18 órától éjfélig 
ingyenesen látogatható a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum összes állandó és 
időszaki kiállítása, valamint a Vadászlak. 
Arany”stand up” – 200 éve született Arany János, a Múzeumok Éjszakája program teljes 
időszaka alatt versmondó kisszínpad működik a Batthyány kastély belső várudvarán 
Reformáció 500 – Szabadtéri kiállítás a Batthyány kastély erkélye alatt 
Óránként rendhagyó tárlatvezetések  
19.00 Fazekas kiállítás  
20.00 Állandó kiállítás  
21.00 Mi fán terem a muzeológus?  
22.00 Díszterem, erkély, kápolna  



18 h Vadászkürtös vadászlak nyitó, közreműködnek a Soproni Vadászkürtösök – Várkert, 
Vadászlak 
19 h Játszunk együtt! – Bemutatjuk a Vadászlak interaktív játékait 
19 h Kis esti zene – a Classic Quartet koncertje a Batthyány kastély díszteremében 

20 órától Körmend filmeken – Maratoni vetítés a Vadászlak múzeumpedagógiai 
termében 
21 h Mi fán terem a muzeológus? – interaktív múzeumi foglalkozás a főépület állandó 
kiállításában 

22 h Várkerti Kincskereső - Nevezés, részletek a Múzeum honlapján 
23 h Várkerti szerenád – Gitárkoncert a 60-as, 70-es évek hangulatában a Vadászlak 
teraszán 
 
Az 5000 példányban kiadott programfüzet az alábbi linken megtekinthető: 

http://www.kormend.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=31988  

A programokat részletesen a Múzeum saját honlapján, a városi honlapon, valamint a 

facebook oldalunkon is népszerűsítettük: 

www.muzeumkormend.hu 

www.kormend.hu 

https://www.facebook.com/dbslm/  

Az állandó- és időszaki kiállítások ezen az estén ingyenesen voltak látogathatóak, a 

hozzájuk kapcsolódó programok úgyszintén. Bár a Múzeum így jelentős bevételtől esik 

el, az évről évre emelkedő látogatószám mégis azt mutatja, fontos időt, energiát, pénzt 

fektetnünk ebbe a programba! 

 Az idei programjainkon 18 és 24 óra között hozzávetőlegesen 700 fő vett részt, ez 

a 2016-os 400 főhöz képest meglehetősen szép növekedés. A visszajelzések alapján 

elmondhatjuk, hogy minden korcsoportnak, és társadalmi csoportnak tudtunk kínálni 

valami érdekeset, különlegeset, így az idei évben is beigazolódott az a nézetünk, 

miszerint nem a nagyvárosok nagy programjaival kell versenyeznünk, hanem a saját 

értékeinkre kell felhívnunk megfelelő módon a figyelmet! 

 

Körmend 2017. 09. 29. 

 

…………………………………………… 
Móricz Péter 

intézményegység-vezető 
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum 

 

 



 

 

 


