
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
2019. február 27. 

 
MINISZTERELNÖKSÉG 
 
 
2019. február 27-én 11 órakor került sor a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében a 
szabadkígyósi Wenckheim-kastély (GINOP-7.1.1-15-2015-00021) turisztikai célú fejlesztésének alapkőletételi 
ünnepségére. 
A rendezvényen Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár (Miniszterelnökség) ismertette a 
kormányzati intézkedéseket műemlékeink felújítása és értékmegőrző fenntartása érdekében. Dr. Virág Zsolt 
miniszteri biztos (Miniszterelnökség) bemutatta a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt érintő fejlesztéseit, Herczeg Tamás, a térség országgyűlési képviselője 
áttekintést adott a fejlesztési projekt régióra gyakorolt hatásairól. 
Az alapkő ünnepélyes elhelyezése után Dr. Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott, valamint Balogh 
József, Szabadkígyós polgármestere köszöntötte a vendégeket és mondott pohárköszöntőt. 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A NEMZETI KASTÉLYPROGRAM ÉS NEMZETI VÁRPROGRAM  
SZABADKÍGYÓSI WENCKHEIM-KASTÉLYT 
ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEI 
 
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék – 20 kastély és 19 vár – újul 
meg, nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak annak érdekében, 
hogy – adottságaikhoz igazodó módon – megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.  
 
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély ennek a nagyszabású fejlesztési programnak a keretében születik 
újjá. A historizáló, neoreneszánsz stílusban épült kastély Békés megye egyik legpompásabb kastélya, 
amelyet hatalmas park ölel körül. 
 
Az épület „A szabadkígyósi Wenckheim-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt (GINOP-7.1.1-
15-2016-00021) keretében 1 500 000 000 forint Európai Uniós forrásból újul meg, amelyet 
Magyarország Kormánya 1 511 500 000 forintos hazai támogatással egészített ki. A projekt összértéke 
3 011 500 000 forint. 
 
 
 
A kastély infrastrukturális fejlesztési elemei: 
 

• A főépületben teljes tető és homlokzat felújítás, utólagos szigetelés és gépészeti munkák fognak 
megvalósulni, valamint teljes körű közműfejlesztésre is sor fog kerülni. 

• Felújításra kerül a főépület földszintje, ahol kiállítótereket alakítanak ki, valamint vetítőterem, kávézó 
és ajándékbolt létesül. 

• Felújításon esik át a torony, a félemelet és a pince egy része is. 
• A megmaradt történeti padló- és falburkolatok, falfestések restaurálásra kerülnek. 
• Részlegesen felújításra kerül a kastélypark, ahol egy tematikus játszótér létesül. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A kastély turisztikai fejlesztési elemei: 
 

• A kiállítás hívószava „Vendégségben Wenckheiméknél”: a Wenckheim család aktív társadalmi 
életére és híres vendégszeretetére helyezi a hangsúlyt. 

• Az új kiállítási tematika valódi látogatói élményen alapul, és olyan érzéssel tölti el a látogatót, mintha 
egy időutazás során, a Wenckheim család vendégeként érkezne a kastélyba. 

• A hagyományos eszközök mellett lehetőség adódik a különböző élményelemek kipróbálására is, mint 
például: könyvajánló installáció a könyvtárban, festőállvány installáció, személyzeti hívócsengő-
rendszer, divatinstalláció, vagy képeslap írása egy preparált íróasztalon. 

• Az úgynevezett „napfényes műterem”-ben különböző korabeli háttérrel, izgalmas jelmezekben 
fényképezkedhetnek a látogatók. 

• Kialakításra kerül egy vetítőterem is, ahol a családhoz vagy a kastélyhoz köthető régi filmek lesznek 
bemutatva. 

• Az úgynevezett VR szemüveg segítségével a látogató a repülés élményét élheti át a kastély felett. 

• Kialakításra kerül egy tematikus játszótér a kertben, amely a Wenckheim grófi családhoz köthető 
témákat idéz fel. 

• Az egykori babaház helyén egy új, zsindelytetős babaház épül fel, kicsinyített formában. 
 
 

 
 


