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A Kastély Erdélyben programot a PONT Csoport
2015. márciusában indította el. A program keretében
az elmúlt két év alatt szakértők segítségével
kidolgoztuk a háromnyelvű fejlesztési stratégiát,
elindítottuk a szintén háromnyelvű honlapot és
mobilapplikációt, amely 300 erdélyi kastélyról és
kúriáról tartalmaz értékes és hiánypótló információt.
Há
Három
konferencia, két interdiszciplináris tábor és
több szakmai találkozó keretében pedig több mint
70 szakértőt, több mint 400 konferencia-résztvevőt,
70 táborozó ﬁatalt és 6 ﬁatal művészt vontunk be
közvetlenül a munkafolyamatokba.

Szentbenedek Szamosújvártól 12 km-re
fekszik, az E576-os európai úton haladva
Dés előtt letérve a 161-es, majd 172-es
megyei útra.

A kastélytulajdonosokból és működtetőkből álló
Kastély Erdélyben Koalíció a résztvevő kastélyok
mindenkori állagának megóvását és az ehhez
szükséges megelőző intervenciókat célzó
intézkedéseket; továbbá a hálózat számára
szükséges tájékoztató és népszerűsítő jellegű
projektek és tevékenységek lebonyolítását, illetve
alap
alapszintű
szakmai tanácsadás biztosítását tűzte ki
célul. A koalícióhoz jelenleg 30 erdélyi kastély és
kúria tulajdonosa csatlakozott, tevékenységének
koordinációját pedig a PONT Csoport bonyolítja
szakértők együttműködésével.

A kastélyegyüttes a falu központjában
található.

A Kastély Erdélyben Program

Hogyan
jutunk ide?
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A Kastély Erdélyben Koalíció

Történet
A

kastély 1602-ben került a Kornisok
birtokába, mikor Keresztúri Kristóf leányát,
Keresztúri Katát feleségül vette Kornis
Boldizsár háromszéki főkapitány. Az utolsó
nagy építkezést Kornis Zsigmond rendelte el,
így készült el 1720-ra a felvonóhíddal és
farkasveremmel kiegészített kaputorony. A
kapu fölött még látható a gróf
egyszarvús-címeres emléktáblája és az építés
éve. Kornis Zsigmond leszármazottai a
második világháborúig lakták a kastélyt, majd
1944 után menekülniük kellett. A gazdátlanul
maradt épületet ekkor kezdték kifosztani a
falubeliek, és amit nem lehetett elvinni, azt
felgyújtották, könyvtárának 9000 kötetből
álló gyűjteményét a Szamosba hajították. A
kastélyt Kornis Gabriella grófnő 2006-ban
visszaperelte az államtól, az ő örököseié ma a
birtok.

Kornis Gabriella
grófnő 2006-ban

kapta
vissza
a birtokot

az államtól.

1602

Környékbeli látnivalók
Szentbenedektől Dés, Szamosújvár és Bethlen
is autóval kényelmesen megközelíthető
távolságra található. Désről az 1440-es
években épült templomot ajánljuk, amelyet
később többször is átépítettek, kibővítettek.
Szamosújváron az örmény Szentháromságtemplomot, a Salamon-templomot és a ma
börtönként működő, egykori várat érdemes
megtekinteni, emellett a barokk tervezésű,
Fotók: Szabó Tamás

szabályos alaprajzú városban tipikus örmény
házak és paloták között és a kis Schönbrunnak is
becézett sétatéren lehet bolyongani. Bethlenben
két kastély is található, az egykori Bethlen
Pál-kastély jelenleg polgármesteri hivatalként
működik, az eklektikus Bethlen-kastély pedig
köztulajdonban van. További építészeti látnivalók
a környéken a csicsómihályfalvi várrom, amely
mintegy félórás autóútra található Beszterce-

Naszód megyében, a bálványosváraljai vár romjai,
valamint a füzesmikolai (Nicula) kolostor.
Természeti látnivalók között a széki nádas
természetvédelmi rezervátumot és a mezőségi
halastavakat ajánljuk, a strandolásra vágyók pedig
a Dés melletti Torok és a Bethlen melletti Figa
strandokon az édesvízű medencék mellett
sóstavakban is megmártózhatnak.
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