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Megközelítőleg hatszáz 
kastély és kúria van ma 
Erdélyben. A kommuniz-

mus, majd Románia bizonytalan 
gazdasági helyzete nem tette le-
hetővé ezen épületek helyreállí-
tását és restaurálását. Az ingat-
lanok és a hozzájuk tartozó terü-
letek kihasználása – a turizmus 
és a kultúra által – viszont sokat 
segítene a helyi és regionális fej-
lődésben. A Kastély Erdélyben 
átfogó stratégiai programot 2015 
márciusában indította el a PONT 
Csoport. „Nem a megszokott, kul-
turális örökség szemléletet pró-
báltuk belevinni, hanem érde-
kesebb, más célközönségeket is 
megszólító programot akartunk 
kitalálni, amitől ez aktuális té-
mává tud válni” – mondta lapunk-
nak Farkas András, a PONT Cso-
port alapító tagja.

A program keretében három-
száz erdélyi kastélyról és kúri-
áról értékes és hiánypótló infor-
mációt gyűjtöttek össze. Az ada-
tok és képek a háromnyelvű hon-
lapon, illetve mobil applikáción 
is elérhetőek. A műemlékekről 
készült fotóállományt jelenleg a 
miklósvári Kálnoky-kastélyban 
lehet megtekinteni. A PONT Cso-
port a munkafolyamatokba szak-
mai találkozók keretében mint-
egy 70 szakértőt, 400 konferen-
cia-résztvevőt, 70 táborozó fiatalt 
és hat művészt vont be.

A stratégia, mint célkitűzés

„Próbáljuk az épületek sorsát 
átdolgozni egy 21. századi való-
sághoz” – fogalmazta meg Far-
kas András. Gyökeresen meg-
változott az a régi modell, aho-
gyan ezek az építmények mű-
ködtek. Ezért amennyiben nem 
sikerül egy mai, fenntartha-
tó megoldást találni számukra, 
folyamatosan romlanak, majd 
egyszerűen eltűnnek. A folya-
mat megakadályozása érdeké-
ben 2016 júniusában elkészült a 

stratégia, amely az erdélyi kas-
télyok és kúriák új életre kelté-
sére kínál fenntartható fejlesz-
tési modelleket és megoldáso-
kat. „A célkitűzések szempont-
jából is maga a stratégia volt a 
fordulópont, amikor strukturál-
tan láttuk át ezt a sok épületet és 
azt, hogy milyen területeken le-
het beavatkozni” – magyarázta 
Balázsi-Pál Ágnes, a PONT Cso-
port ügyvezető igazgatója.

A szakértők segítségével lét-
rehozott stratégia a hosszú tá-
vú együttműködés kereteit adja. 
Segítségével az erdélyi kastélyok 
témája köré egy intézmények-
ből, szervezetekből, befektetők-
ből, kastélytulajdonosokból és 
szakemberekből álló szövetséget 
hozhatnak létre a kastélyok fenn-
tartható újrahasznosítása érde-
kében. A dokumentumban meg-
fogalmazott célok: a kultúra sze-
repének növelése a gazdaság fel-
élénkítésében, a kulturális örök-
ség újraélesztése és a kastélyok 
szerepének növelése a társadal-
mi fejlődésben. A célok a kasté-
lyok, mint gazdasági, kulturális, 
közösségi egységek, illetve helyi 
látványossági elemek fejlesztése 
mentén valósulnak meg.

„A stratégia olyan támpont, 
ami jó kiindulópontként szolgál, 
és amit folyamatosan próbálunk 
lefordítani konkrét tevékenysé-
gekre” – részletezte Farkas And-
rás. Így születtek üzleti tervek, 
különböző közösségi programok, 
online bolt, valamint a tulajdono-
sokból és működtetőkből álló há-

lózat. A stratégia jövőképében Er-
dély olyan térség, amelyben a tu-
risztikai látványosságok egyik 
legjelentősebb tényezője a terü-
letén található kastélyok és kú-
riák. Ez a látványosság azonban 
nem pusztán az épületet jelenti, 
hanem az egyéni és csoportos él-
mények összességét.

Koalíció a hatékony 
együttműködésért

A Kastély Erdélyben programban 
két csoport működik: a szakér-
tők egyesülete, valamint a kas-
tély- és kúriatulajdonosokból, il-
letve működtetőkből álló háló-
zat. A szakértőkből álló egyesület 
tagjai olyan szakemberek, akik-
nek a szaktudását felhasznál-
va sokkal eredményesebben tud 
a PONT Csoport dolgozni: mű-
vészettörténészek, mérnökök, 
restaurátorok, építészek, pályá-
zatírók, régészek és még sok, 
más munkakörben tevékenyke-
dő szakember.

Farkas András szerint a szak-
értői hálózatot nem volt könnyű 
felépíteni. Nyílt felhívásokat tet-
tek közzé, így egyes szakembe-

rek maguk jelentkeztek, míg má-
sokat a csoport keresett meg.

A PONT Csoport 2016 szeptem-
berében hozta létre a kastély- és 
kúriatulajdonosokból, illetve mű-
ködtetőkből álló Kastély Erdély-
ben Koalíciót. A hálózat megala-
pításának legfontosabb oka az 
volt, hogy Erdély területén több 
mint hatszáz, a programban ér-
dekelt műemléképület található, 
amelyek problémáit egyszerre 
megoldani lehetetlen. Ezért volt 
szükség olyan hálózatra, amely 
néhány elkötelezett kastély- és 
kúriatulajdonossal való együtt-
működésen alapszik, és amely 
idővel fokozatosan növekszik. A 
résztvevő tagok így könnyebben 
bevonhatók a különböző kezde-
ményezésekbe, illetve a fokoza-
tos növekedésnek köszönhetően, 
az új tagok bevonása is egysze-
rűbbé, gördülékenyebbé válik.

A koalíció a résztvevő kasté-
lyok mindenkori állagának meg-
óvását, a hálózat számára szük-
séges tájékoztató és népszerűsítő 
jellegű projektek lebonyolítását 
és alapszintű szakmai tanács-
adás biztosítását tűzte ki célul. 
Az ügyvezető igazgató kiemel-
te, sok segítséget kaptak a háló-
zat tagjaitól abban, hogy kiala-
kuljon maga a koalíció: megszólí-
tották, segítették egymást, felvet-
ték a kapcsolatot egymás között.

Kiemelten kezelt ingatlanok

A Kastély Erdélyben Koalíciót al-
kotó harminc épülettel mélyre-
hatóbban is foglalkozott a PONT 
Csoport. Így készült el a honlap. 
Itt az alapinformációk mellett az 
érdeklődők betekintést nyerhet-
nek olyan információkba, hogy 
milyen lehetőségeket biztosít az 
épület jelenleg a látogatóknak, 
valamint milyen tervek fogalma-
zódtak meg eddig az ingatlanok-
kal kapcsolatban.

„Népszerűsítő, eseményköz-
pontú programokat kezdtünk 
el, amelyeket szeretnénk a jövő 
év folyamán is megszervezni” – 
mondta Balázsi-Pál Ágnes. Ilyen 
program többek között a Nyitott 
Kastélyok Napja, amelynek lé-
nyege, hogy ugyanazon a napon 
több kastélynak megnyitják ka-
puit különböző kulturális prog-
ramokkal, szabadidős tevékeny-
ségekkel.

A vargyasi Daniel-kastéllyal 
és az alsórákosi Sükösd–Beth-
len-várkastéllyal kiemelten fog-
lalkozott a csoport, hiszen konk-
rét üzleti tervek születtek. A Kas-

tély Erdélyben nevű program ke-
retében Formula tábort szervez-
tek a fiataloknak, akik konkrét 
ötleteket dolgoztak ki az említett 
két épület, valamint a gyalui Rá-
kóczi–Bánffy-kastély esetében. 
A táborban résztvevő 30–40 fia-
tal egy hétig azon munkálkodott, 
hogy működési megoldásokkal 
álljanak elő a kastély szerepét 
illetően, valamint ötletes tevé-
kenységek, események kitalálá-
sa révén. A pályázati tanácsadók 
e fejlesztési ötleteket beépítették 
a gyalui kastély részleges resta-
urálási tervébe. A csoport mun-
katársai céljuknak tekintik, hogy 
a kastélyok pályázati támogatá-
sokhoz jussanak.

Szerteágazó támogatást keresnek

A Kastély Erdélyben program 
létrejöttét a Norvégia, Izland és 
Liechtenstein által biztosított 
vissza nem térítendő támogatá-
sok tették lehetővé.  A több mint 
100 ezer eurós pályázati támoga-
tásból a PONT Csoport kidolgoz-
ta a programot, illetve az erdélyi 
kastélyok és kúriák fenntartha-
tó felelevenítését szolgáló akció-
terveket. Ezt a menetet folytatva 
a 2017–2021-es pályázati ciklus-
ban a csoport ismét több mint 100 
ezer euró értékű támogatást sze-
retne lehívni Norvég és EGT Ala-
pokból. Ebből az összegből már 
nemcsak az épített örökség kon-
zerválásában, hanem a társadal-
mi integráció, közösségépítés, 
önkéntesség és a fiatalok bevoná-
sa terén is előre tudnának lépni.

A Norvég Alapokból elnyert ki-
egészítő támogatás révén a PONT 
Csoport munkatársai 2017 szep-
temberében tanulmányi látoga-
táson vettek részt Norvégia fő-
városában, Oslóban. A látoga-
tás során a csoport arra töreke-
dett, hogy más szakmai kapcso-
latokat, együttműködéseket is ki-
alakítson. Több intézménnyel is 
megállapodtak abban, hogy olyan 
közös projekteket fognak kezde-
ményezni, amelyekben a norvég 
szervezeteknek konkrét szerepe 
lesz. Ezáltal közép- és hosszútá-
von is fenntartható együttműkö-
déseket hoznak létre, amelyek a 
tervezett támogatási források el-
nyeréséhez szükségesek.

„Azt szeretnénk, hogy ne csak 
pályázati támogatásokból, ha-
nem egyéb forrásokból is bizto-
sítsuk a programot” – közölte Ba-
lázsi-Pál Ágnes. Ezért a csoport 
áprilisban elindított egy online 
boltot, amelyben a helyi tervezők 
a kastélytémához kapcsolódó 
termékeket alkottak. A bolt hat 
kollekcióval indult, első körben 
több mint negyven termékkel: 
táskákkal, képeslapokkal, ék-
szerekkel, kerámiákkal. Hama-
rosan újabb árucikkek jelennek 
meg: a hátizsákok és pólók már 
a férfiakat is megszólítják. E ter-
mékek a koalíció tagjainak kas-
télyaiban is megtalálhatók ezzel 
erősítve az együttműködést.

Az üzlet mellett adományok 
gyűjtésével, támogatók keresésé-
vel próbálják a program eredmé-
nyességét növelni. Az ügyvezető 
igazgató kiemelte, a támogatáso-
kon kívül az önkéntességi hozzá-
járulás ugyanolyan fontos részét 
képezi a projektnek. 

HEVELE LILI

Az épített kulturális örökség legjelentősebb részét Erdélyben a kastélyok, il-

letve kúriák teszik ki. A bennük rejlő lehetőségek azonban nincsenek kellőkép-

pen kihasználva. A PONT Csoport ezért hozta létre a Kastély Erdélyben tervet, 

amely az épületek gazdasági, társadalmi fenntartható hasznosítását szolgálja.

Fenntartható megoldás híján a régió mintegy hatszáz történelmi nevezetessége közül sok leromlik és eltűnik

Életet lehelnek az erdélyi kastélyokba

A szalardi Bartsch-kúria főbejárata: jó népszerűsítéssel a környék turisztikai vonzereje lehetne

A szentkatolnai Sinkovits-kúriát sikerült felújítani

A Kastély Erdélyben 
átfogó stratégiai prog-
ra mot 2015 márciu-
sában indította el 
a PONT Csoport.
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