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MINISZTERELNÖKSÉG 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A NEMZETI KASTÉLYPROGRAM ÉS NEMZETI VÁRPROGRAM SZÉCSÉNYI FORGÁCH–LIPTHAY-
KASTÉLYT, VALAMINT A SZÉCSÉNY–BENCZÚRFALVAI BENCZÚR-KÚRIÁT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEI 
 
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram fejlesztéseinek sorában valósul meg a szécsényi 
Forgách–Lipthay–kastély (GINOP 7.1.1-15-2016-00024), valamint a szécsény–benczúrfalvai Benczúr-
kúria turisztikai és infrastrukturális fejlesztése. A támogatási összeg a Forgách–Lipthay-kastély 
esetében 600 millió forint, a Benczúr-kúria esetében 762 millió forint.  A fejlesztések révén egyrészt a 
kulturális örökségvédelem jegyében sor kerül az épületek helyreállítására, másrészt olyan turisztikai 
funkciók kerülnek kialakításra, amelyek hozzájárulnak a város és a térség turizmusának fejlesztéséhez 
és látogatottságának növeléséhez. A projektekkel kapcsolatos előkészítő munkák megkezdődtek, a 
Forgách–Lipthay-kastély esetében jelenleg a 6 hónapos projektfejlesztési időszak zajlik. 
 
A Forgách–Lipthay-kastély infrastrukturális fejlesztésének elemei: 
 

 A meglévő kasznárház épületének felújítása, kávézó kialakítása 

 Az épület szimmetriájának visszaállításaként az elbontott másik kasznárház újjáépítése 

 A kastély épületében a térhasználat átstrukturálása, épületrészek megnyitása  

 A díszterem historizáló díszítőfestésének rekonstruálása 

 A várkertben az angolpark részét képező grotta rekonstruálása, mobil színpad és 
rendezvényhelyszín kiépítése 

 
A projekt keretében az alábbi turisztikai funkciók kerülnének kialakításra: 
 

 jegypénztár és ajándékbolt 

 multifunkcionális filmvetítő 

 kávézó 

 turisztikai infópont 

 új és megújuló kiállítások interaktív elemekkel, 21. századi eszközökkel 

 okos telefonos/tabletes tárlatvezetés megvalósítása 

 ingyenes wifi (belső wifi-hálózat kiépítése) 

 Szécsény történetének bemutatása interaktív időszalagon 

 a kastély egykori térhasználatának virtuális bemutatása az inventáriumok alapján 

 helytörténeti vonatkozású programok megújítása és felélesztése, pl. a nógrádi irodalmi élet 

megelevenítése 

 múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 különböző rendezvényeknek helyszín biztosítása (mind a kastélyépületben, mind a Várkertben), a 

felújított díszterem méltó helyszíne lesz a koncerteknek, és elegáns hátteret biztosít esküvők és 

konferenciák részére 

 rendezvényekhez szükséges szolgáltatások biztosítása (vizesblokk), valamint korszerű 
hangtechnikai rendszer kialakítása 

 
A Forgách–Lipthay-kastély 

 
 

A Forgách–Lipthay-kastély díszterméről készült archív fotó 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A szécsény–benczúrfalvai Benczúr-kúria infrastrukturális fejlesztésének elemei: 
 

 Kulturális közösségi tér kialakítása 

 Benczúr-tematikán és helyben termelt termékeken alapuló ajándékbolt 

 Kávézó 

 Imázsfilm-vetítőterem 

 Kúriapark 

 
A szécsény–benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai fejlesztésének fő célja Benczúr Gyula fő műveinek 
interaktív módon, épített installációkon és multimédiás eszközökön keresztül történő bemutatása. 
 
A kiállítás további céljai: 

 A magyar akadémikus történeti festészet bemutatása a műveken keresztül 

 Benczúr Gyula korának, a Millennium időszakának bemutatása a festmények tükrében: 

közgondolkodás, életmód, reprezentáció, magas kultúra, politikatörténeti háttér 

 A képeken ábrázolt történeti jelenetek minden rétegének feldolgozása: az adott kor történelmi 

eseményei, legenda és valóság, a képeken megjelenő személyek bemutatása, történeti kontextus 

 Egy festmény elkészülésének bemutatása technikai szempontból 

A Benczúr-kúria

 

 


