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A PÁPAI ESTERHÁZY-KASTÉLY KOMPLEX, KÖRNYEZETBARÁT 

ÜZEMELTETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS CSALÁDBARÁT 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE 

C. PROJEKT BEMUTATÁSA 

 

AZ ESTERHÁZY-KASTÉLY TÖRTÉNETE 

A mai kastély helyén álló első, biztosan ismert épületet, egy várat a Garaiak építették 1408 és 

1432 között, hogy az észak-dunántúli birtokaik védelmét növeljék. Garai Miklós 1459-es 

halálával a család hatalma megingott és Garai Jób 1479 körül eladta a várat a hozzá tartozó 

tekintélyes uradalommal együtt Szapolyai Istvánnak, Mátyás király nagyhatalmú emberének. 

Pápa Mohács idején Szapolyai István fia, a híres Szapolyai János kezében volt. Miután Jánost 

királlyá választották, elkezdődtek a harcok Habsburg Ferdinánddal a magyar trónért. Pápát 

rövid ideig Thurzó Elek birtokolta, majd mindkét király részéről a Gárdonyi révén közismert 

Török Bálint lett Pápa ura, aki hűséges emberét, Martonfalvay Imrét küldte Pápára, hogy 

erősítse meg a várat, és tegye alkalmassá nagyobb ostrom elleni védelemre.  

A kastély helyén ekkor egy nagyobb palotaépület állt az északnyugati sarkon, mellette több 

kisebb ház, valamint a vár piaca, istállók és erős bástyák alkották a belső várat. A külső vár a 

mai belváros kerületén futó vastag, erős palánkfalakból állt. A várat és a várost északkelet felől 

a mai Várkert és Tókert helyén elnyúló tó védte. 

A törököknek az erős védművek ellenére 1594-ben a védők gyáva menekülése miatt sikerült 

elfoglalni a várat, amit a keresztény seregek három évvel később, 1597-ben ostrommal, 

rohammal foglaltak vissza.  

Pápát 1626-ban szerezte meg Esterházy Miklós nádor. 1670 körül Pápát az Esterházy-család 

tagjai közötti birtokmegosztás révén az ifjabb fraknói (pápai) ág alapítója, Esterházy Ferenc 

kezében találjuk. A Rákóczi-szabadságharc végével a vár katonai feladatai megszűntek, ezért a 

birtokos Esterházy Ferenc úgy döntött, hogy a várat egy nagy barokk kastéllyá építi át. A munka 

akkor gyorsult fel, amikor 1743-ban Franz Anton Pilgram, neves bécsi építész kapott megbízást 

a kastély tervezésére. Ő alkotta meg azt a grandiózus tervet, amelyet a nádor-termi Pápa-

látképen láthatunk. Pilgram terve nem valósult meg teljes egészében, mert az 1750-es évek 

végén az új birtokos, gróf Esterházy Károly püspök figyelmét inkább egyházi építkezésekre 

fordította.  

A kastély kápolnáját az építtető Esterházy Ferenc a magyarországi barokk művészetben 

szokatlan módon, az emeleti lakószobák sorába illesztve alakíttatta ki: az egyik szobából 

kápolna, a mellette lévő két helyiségből pedig sekrestye, illetve oratórium lett, ahol a főúr helye 

volt. A kápolna céljára rendelkezésre álló tér így jóval kisebb, mint szokás szerint a földszint 

és az emelet magasságát is átfogó kastélykápolnáké. Ezt a körülményt a belső igényes 

kiképzésével kívánták ellensúlyozni. A mennyezeti freskó Joseph Ignaz Mildorfer osztrák 

mester munkája. Mildorfer dolgozott Eszterházán, Schönbrunnban, valamint ő készítette a 

Habsburgok temetkezőhelyének, a bécsi Kapucinus Kriptának a freskóit is. A pápai kastély 

kápolnájának freskója volt első magyarországi műve. A második világháborúban a kápolna 

berendezése részben eltűnt, részben megsemmisült. Az elmúlt évtizedekben a kastély keleti 
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szárnya a városi könyvtáré lett, az egykori kápolnában kapott helyet az olvasóterem. 

Olvasóterem volt akkor is, amikor 1990-ben a színvonalas helyreállításért a város Europa 

Nostra-díjat kapott. A ma is látható eredeti funkció visszaállításában segítségünkre voltak az 

1927-ből származó, Esterházy Tamás által készíttetett fotók. Az oltárrekonstrukció során derült 

ki, hogy a budapesti belvárosi plébániatemplomban van a kastély kápolnájának eredeti oltára, 

de a visszaadás ügyében folytatott tárgyalásaink nem jártak eredménnyel, így most az oltár 

másolata látható a kápolnában. 

A kastély külsejében a 18. századot követően alig történt változás. Gróf Esterházy Pál az 1860-

as években a belső termeket felújíttatta, ekkor alakította ki a Nádor-termet, Ősök Csarnokát, 

illetve sok új bútort hozatott. Legfontosabb változtatás a kastélykapu felállítása volt. A kaput 

Párizsban vette, a szóbeszéd szerint a Tuileriák egyik, akkor leszerelt kapuja volt, amelyet 1750 

körül készítettek Versailles-ban. 

A II. világháború idején az akkori birtokos, Esterházy Tamás a honvédelem rendelkezésére 

bocsátotta a kastélyt, katonai kórházat rendeztek be az épületben.   

 

A kastélyt 1945-ben a szovjet hadsereg szállta meg, egészen 1959-ig ők használták, ezen idő 

alatt a kastély berendezése nagyrészt megsemmisült, ill. eltűnt. A kastély azóta állami 

tulajdonból ki nem adható műemlék-épületegyüttes, vagyonkezelője a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. Pápa Város Önkormányzata rendelkezik az épület használati jogával. 1959-

et követően városi intézmények kaptak helyet az épületben, a városi könyvtár (1962-től), a 

zeneiskola (1964-től), a helytörténeti múzeum (1960-tól) és a művelődési központ (1965-től).  

 

A FELÚJÍTÁS FOLYAMATA 

  

A 90-es évek elején az épület állagának leromlása következtében a múzeumot be kellett zárni, 

és megkezdődött a tervezési folyamat a kastély felújítására, majd elindultak a helyreállítási 

munkák az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ tervezői és régészei, 

valamint restaurátorainak tervei alapján. Maga a felújítás és helyreállítás több lépésben történt 

és történik még napjainkban is. A munkálatokhoz az állami, pályázati forrásokon túl Pápa Város 

Önkormányzata is kezdettől fogva anyagi támogatást nyújtott.  

A felújítás első elemeként elkészültek a tető és födémszerkezet, valamint a hozzátartozó 

csapadékvíz-elvezetés tervei. Ezt követően a rendelkezésre álló állami forrásoknak megfelelően 

megkezdődtek a kivitelezési munkák. Elsőként stukkómentések és felmérések történtek a 

födémcserés szakaszokon, köztük a volt múzeumi terekben. Ekkor restaurálták a Nádor-

teremben található, Pápát ábrázoló a XVIII. századból származó festményt is. A födém- és 



3 
 

tetőrekonstrukció, valamint a külső vízelvezetés felújítása 2001-ben fejeződött be. 2004-ben 

készültek el a tetőtéri műtárgyraktárak és üres gépészeti helyiségek. 

2006. március 16-án nyújtotta be a Központi Vagyoni Igazgatóság Pápa városával közösen az 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásra pályázatát az Esterházy-kastély teljes 

körű felújítására. A pályázat elbírálása során annak csökkent összegű megvalósítása kapott 

támogatást, melyet először 2007-ben KVI-vel közösen, 2008-ban önállóan nyújtott be Pápa 

Város Önkormányzata.  

Tekintve, hogy a csökkentett tartalmú és összegű projekt műszakilag lényegében csak az északi 

szárny emeleti helyiségeinek történeti helyreállítását, valamint ehhez csatlakozó földszinti 

észak-keleti helyiségek helyreállítását tartalmazta, Pápa Város Önkormányzata a kastély 

további felújításához szükséges forrás előteremtésére 2009. évben a KDT Operatív Program 

részeként új pályázatot nyújtott be.  

2011. májusában a felújítás következő ütemeként az az EGT és Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus valamint Pápa Város Önkormányzata által biztosított forrásból megvalósított 

projekt eredményeként megnyílt a kastély északi szárnyában a barokk fűőri enteriőr tereket 

bemutató kiállítás.  

A 2011-ben történt részleges megnyitást követte az épületegyüttes főépületében legnagyobb 

mértékű beruházás. 2013-2015 közt a KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 Turisztikai 

attrakciófejlesztés Pápán. A pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést 

lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése projekt keretében 

a kastély kívül-belül teljesen megújult. A pályázaton elnyert támogatási összeg: 

2.208.689.004,- Ft 

 

A több évtizedet átölelő felújítási folyamat tapasztalataként elmondhatjuk, hogy nagyon 

szerteágazóak azok a szempontok, amelyeket egy ilyen mértékű, részben pályázati 

támogatásból megvalósított beruházás esetében figyelembe kell venni, és amelyekből csak 

néhányat emelek ki. Azokat, amelyekre – az általunk tapasztaltak alapján – kevesebb figyelem, 

ill. forrás jut: 

- egy-egy engedélyezési és/vagy közbeszerzési eljárás elhúzódása hónapokban mérhető 

csúszást, késést okoz, 

- a beszerezni kívánt berendezések, eszközök esetében a tervezés és a tényleges beszerzés 

közt eltelt időben a berendezés, eszköz elavulhat, csökkenhet az ára, ugyanazon 

összegért már egy modernebb változata kapható stb., az ebből adódó módosításokat 

mindig indokolni és engedélyeztetni kell, ami ismét idő, így a tervezés és előkészítés 

során érdemes mindig a legkorszerűbb, legújabb berendezéseket és eszközöket tervezni, 

- az előkészítés során érdemes a beszerzési ár és a minőség mellett az üzembe helyezést 

követő fenntartási költséget is szempontként meghatározni a tervezőnek mind a 

beépített anyagok, mind a berendezések és eszközök esetében, annak érdekében, hogy 

az elkészült attrakció a kötelező fenntartási időszakban és azt követően is a lehető 

leggazdaságosabban üzemeltethető legyen, 

- érdemes már a kivitelezés és használatba vétel során tervezni az egyes berendezések és 

eszközök élettartamát, hogy a cseréhez vagy pótláshoz szükséges források 

rendelkezésre álljanak. Különösen igaz ez a napjainkban egyre több kiállítóhelyen 

alkalmazott infokommunikációs eszközök esetében, 
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- már a tervezés, kivitelezés során érdemes bevonni a projektbe a leendő üzemeltetőt, 

egyrészt, hogy a használatba vétel idejére minden, a leendő működtetéshez szükséges 

információ és tudás birtokában legyen, másrészt, hogy a korábban e téren szerzett 

tapasztalatait, tudását és az általa megfogalmazott igényeket figyelembe tudják venni, 

- turisztikai attrakció esetében egy beruházás nemcsak építést és eszközbeszerzést jelent, 

hanem az azt működtető munkatársakat is. Nekik meghatározó szerep és feladat jut az 

attrakció gazdaságos és fenntartható működtetésében, ennek ellenére nem vagy csak 

elenyésző forrás jut a képzésükre. Pedig fontos, hogy a betérő látogatót felkészült, a 

tárgyi tudáson túl értékesítési ismeretekkel is rendelkező munkatársak fogadják, 

-  a másik ilyen terület az elkészült attrakció bevezetése a turisztikai piacra. Egy, a 

felújítási folyamat részeként, akár még a pályázati forrásból elkészült honlap, közösségi 

és video-megosztó oldalakon történő megjelenés, a digitális és papír alapú prospektusok 

a folyamat kezdetét jelentik csak. 

 

PROGRAMOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK: 

A felújított épületet 2015. április 17-én Lázár János miniszter úr adta át, azóta fogad ismét 

látogatókat az Esterházyak egykori, ismét régi fényében tündöklő kastélya. 

Az újjászületett épület funkcióinak kialakításánál az volt a célunk, hogy olyan programok és 

attrakciók kerüljenek bele, amelyek élményt nyújtanak a látogatóknak, szórakoztató 

ugyanakkor a történelmi hitelességhez ragaszkodó, különleges és interaktív tartalmak, 

amelyekkel ebben a formában még nem találkozhattak. A kastély nem múzeumként működik, 

ennek értelmében a múzeumokra vonatkozó jogszabályok sem élnek esetünkben. Pl. az 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 
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ÉLŐ KASTÉLY – TÁRLATVEZETÉS A BAROKK FŐÚRI ENTERIŐR TEREKBEN 

A kastély berendezése a második világháború során és az azt követő évtizedekben részben 

eltűnt, részben megsemmisült. A barokk főúri hétköznapokat megidéző tárlatunk kialakításához 

így a megújult terekben nem, ill. minimális mértékben álltak rendelkezésünkre bútorok, 

berendezési tárgyak. Részben ennek ellensúlyozására, részben annak érdekében, hogy élettel 

töltsük meg a kastélyt és a látogatók olyan élményben részesüljenek, amellyel máshol még nem 

találkozhattak, született meg az Élő kastély tárlatvezetés. 30 percenként induló 

tárlatvezetéseinken, a város / az Esterházy család történetétét bemutató filmet nézik meg 

látogatóink, majd a kastélykápolna megtekintése után lépnek be az enteriőr terekben, ahol 

megelevenednek a barokk főúri hétköznapok, a látogatók bepillanthatnak a főúri család életébe, 

miközben megismerkednek a kastély és az egykor itt élt Esterházyak történetével.  

MÓDSZERTANI FOGLALKOZÁSOK 

Különleges és maradandó élményt nyújtanak a hozzánk látogató gyermek és ifjúsági 

csoportoknak interaktív foglalkozásainak, amelyeken korosztályuknak megfelelő programok, 

játékok segítségével ismerkedhetnek meg a kastéllyal, az Esterházy családdal, a főúri élettel és 

a barokk korral. Örömmel tapasztaljuk, hogy folyamatosan nő a hozzánk visszatérő iskolai 

csoportok száma és mind a diákok, mind a pedagógus kollégák tetszését elnyerik a kínált 

foglalkozások. 

MARIONETT SZÍNHÁZ 

A kastélyban - története során - soha nem volt épített, állandó színházi tér. A barokk korhoz 

viszont annyira hozzátartozik a teatralitás, a művészetek élvezete és pártolása, továbbá célunk 

volt, hogy a látogatóink minél több egyedi élményen részesüljenek, így kaphatott helyet a 

bábszínház is a főúri terek sorában. Ma Magyarországon nincs még egy barokk kastély, ahol 

bábszínház működne. Ennél a programnál is az élményszerzés és az interaktivitás áll a 

középpontban, óránként induló vezetéseinken a látogatók rövid betekintést kapnak a bábjáték 

történetébe, maguk is kézbe foghatnak és kipróbálhatnak egy marionett bábot, majd pedig egy 

rövid marionett előadást tekinthetnek meg.  

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 

Az Esterházy-kastély ad otthont Nemcsics Antal színkutató, festőművész állandó kiállításának. 

Nemcsics Antal színkutató tudományos munkássága nemzetközileg is ismert és elismert. 

Könyvei, tudományos művei tananyagként szerepelnek, kutatások témáját képezik. 

Munkásságának tárgyi elemei, publikációi, tervei itt a kastélyban találhatók, így a hazai és 

külföldi kutatók a jövőben a pápai Esterházy-kastélyt fogják felkeresni Nemcsics Antal 

munkássága kapcsán.  

IDŐSZAKI TÁRLATOK 

Az időszaki tárlatok egy-egy szezonon keresztül – áprilistól októberig - fogadják a látogatókat, 

tematikájukat tekintve olyan reprezentatív kiállítások, amelyeket a barokk enteriőr kiállítóterek 

még különlegesebbé tesznek, ill. amelyek kiemelkedő értéket képviselnek, és országosan is 

jelentőséggel bírnak. 

2015-ben a Herendi Porcelánmanufaktúra mutatkozott be Klasszikusok randevúja címmel.  
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2016-ban Varázslatos kristályvilág címmel az Ajka Kristály Üvegipari Kft. különleges 

kollekcióit bemutató kiállítást fogadta be a kastély.  

2017-ben Salvador Dalí – Welcome into my brain c. kiállításával új terület, a képzőművészet 

felé nyitottunk.  

2018-ban Pablo Picasso, Que Viva Picasso c. kiállítása fogadja a látogatókat. 

KÉZMŰVES MŰHELY 

A kézműves műhelyben látogatóink az állandó programunk keretében mézeskalácsot, ill. 

csokoládé bon-bont készíthetnek. A városban komoly hagyománya volt a mézeskalács 

készítésnek, ezt idézzük fel a foglalkozásokon. A csokoládé bon-bon készítése során pedig a 

vendégek megismerkednek a csokoládé készítés folyamatával a kakaóbabtól kezdődően 

egészen a kész tábla csokoládéig miközben elkészülnek a finomabbnál finomabb töltött bon-

bonok. A kézműves műhely ad otthont az egyes, a kastély udvarán tartandó rendezvényekhez 

kötődő és a program (Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Szent Márton-nap, Advent stb.) 

tematikájához kapcsolódó kézműves foglalkozásoknak. A programok mind a gyerekek, mind a 

felnőtt látogatók körében nagyon népszerűek. 

GYERMEKBIRODALOM 

Célunk, hogy minden hozzánk ellátogató vendég – legyen fiatal, felnőtt vagy idősebb - részére 

tudjunk olyan programot kínálni, amellyel unikális élmény lesz a kastélylátogatás, szívesen 

töltsenek nálunk hosszú időt és eközben nagyon jól érezzék magukat. A gyermekbirodalomban 

a gyerekek – és szüleik – megcsodálhatják a kastély Lego kockákból épült mását, valamint 

szintén Lego kockákból épült kastélyokat és várakat. Ezt követően pedig a szomszédos 

teremben maguk is megépíthetik saját kastélyukat. A játszóházban egy munkatársunk várja a 

gyerekeket, így arra is lehetőség van, hogy a szülők kényelmesen megtekintsék valamennyi 

kiállításunkat, miközben gyermekeik is élvezik a kastélylátogatásos programot. 

BAROKK RUHÁS FOTÓZÁS 

Szintén nagyon kedvelt a látogatók körében a barokk ruhás fotózás programunk. A kastély 

csodálatos barokk ruháit magukra öltve még inkább részesei lehetnek az élménynek és a 

kinyomtatva valamint e-mailben megkapott fotó szép emléke a kastélylátogatásnak. 

ESKÜVŐ, ESKÜVŐI FOTÓZÁS A KASTÉLYBAN 

A kastély legnagyobb és legdíszesebb terme, a Nádor terem a polgári házasságkötési 

ceremóniák, a felújított és 2015 áprilisában felszentelt kastélykápolna pedig a katolikus esküvői 

szertartások különleges hangulatú helyszíne. 

SZÜLETÉSNAP A KASTÉLYBAN 

6-12 éves korosztály számára kínáljuk a születésnapi programunkat. A kastély attrakcióiból 

válogatva egyedi születésnapi programot állítunk össze az ünnepelt részére. 

CSALÁDI ÉS VÁLLALATI RENDEZVÉNYEK 

A kastélyban rendelkezésre álló terek alkalmasak arra, hogy fontos családi és/vagy vállalati 

események reprezentatív helyszíneként szolgáljon.  
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A VISSZAJELZÉSEK: 

Látogatóink vendégkönyvi bejegyzései visszaigazolják, hogy sikerül megvalósítani a 

céljainkat, miszerint hiteles, ugyanakkor interaktív programokkal egyedi élményeket nyújtsunk 

a hozzánk ellátogatóknak, arra ösztönözve őket, hogy minél több időt töltsenek nálunk, 

másoknak is ajánlják a kastélyt, és hogy visszatérjenek hozzánk. 

Néhány a bejegyzések közül: 
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A MŰKÖDTETÉS 

Pápa Város Önkormányzata annak ellenére, hogy a kastély állami tulajdonban van, vállalta a 

kastély működtetést és fenntartását, ami a város helyzetét tekintve komoly elköteleződést 

jelentett és jelent az elkövetkező évekre is. 

2011-ben alapította meg Pápa Város Önkormányzata a ma 100%-os tulajdonát képező Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft-t. A társaságnak számos egyéb feladata 

mellett az Esterházy-kastély üzemeltetése a legfőbb tevékenysége. A tulajdonos önkormányzat 

az intézményi működés helyett gazdaságossági szempontok alapján döntött amellett, hogy ezen 

feladatokat egy nonprofit gazdasági társaság alapításával látja el. 

A társaság részben saját bevételeiből, részben az önkormányzat által biztosított forrásokból 

gazdálkodik. Állami támogatást a kastély fenntartásához és működtetéséhez nem kapunk. A 

kiadások két legnagyobb tétele a bérköltség, ill. az attrakció üzemeltetéséhez igénybe vett 

szolgáltatások. Jelenleg a saját bevételek a működéshez szükséges fedezet 30%-t teszik ki. A 

cél, hogy az elkövetkező években ez az arány növekedjen és kevesebb önkormányzati forrás 

biztosítására legyen szükség. A kastély épületének méretéből és adottságaiból adódóan a 

kizárólag saját bevételekből történő fenntartás nem megvalósítható.  

A JÖVŐ 

A kastélyt építő Esterházyak a II. világháború végéig meghatározó történelmi és közéleti 

szerepet betöltő főúri család tagjai voltak, akik a város fejlődése érdekében tett elkötelezett 

építő, kulturális és szellemi tevékenységükkel hosszú évszázadokra meghatározták Pápa város 

egyedi arculatát. Ma is követendő példaként szolgáló szellemiségüket és épített örökségüket 

szeretnénk megőrizni és átadni az utókor számára.  

 

A működtetésen és fenntartáson túl így Pápa Város Önkormányzata azt is kiemelt feladatának 

tekinti, hogy a kastély épületegyüttesének további elemei, ill. a kastély főépületének környezete 

is megújuljon. Ennek a közeljövőben megvalósuló elemei: 

Lázás János miniszter úr 2015-ben a kastély átadásakor ígéretet tett arra, hogy a város 

támogatást kap az egykori kastélykapu visszaállítására és a kerítés felújítására, 

rekonstrukciójára. Ígéretének megfelelően Pápa Város Önkormányzata a 2015-ben a tervek 

elkészítésére, 2017-ben pedig a kivitelezésre kapott támogatást a Miniszterelnökségtől. A 

kerítés és kapu átadása 2019-re várható. Amennyiben a kapott forráson túl a kivitelezés során 

további költségek merülnek fel, azok fedezetét Pápa Város Önkormányzata biztosítja.  

Az 1960-as években a kastély északi, főhomlokzata felőli várdombon szabadtéri színpad épült, 

ahol egészen a 90-es évekig számos programot, rendezvényt valósítottak meg. Az egyik 

legkiemelkedőbb program 50 éve a városi ballagás, amikor Pápa valamennyi középiskolájából 

a végzős osztályok a városon végigvonulva a szabadtéri színpad nézőterén összegyűlve közösen 

vesznek búcsút iskolájuktól és városuktól. 

 A szabadtéri színpad infrastruktúrája már hosszú évek óta nem felel meg a kor 

követelményeinek, ezért azt elbontottuk és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi 

angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében c. pályázat keretében 

a zöldterület megújítás mellett kialakítottunk egy új, szabadtéri rendezvények megtartására 
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alkalmas területet, ideiglenesen felépíthető nézőtérrel. Így a kastély északi, főhomlokzata felőli 

várdomb ismét a megújult főépülethez méltó környezetet biztosít.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

Pápai Platán Nonprofit Kft. 

Pápa, Fő tér 1. 

Esterházy-kastély 

Pápa, Fő tér 1. 

Tel: 70/314-1959 

Honlap: www.esterhazykastely.papa.hu 

E-mail: estehazykastely@papa.hu 

Facebook: facebook.com/papa.esterhazykastely 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

Boros Katalin 

ügyvezető 

Pápai Platán Nonprofit Kft. 

 

 

http://www.esterhazykastely.papa.hu/
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