
„Ciszter örökség a Rába mentén – műemlék „Bekes” malom felújítása Csörötneken” 
Csörötnek Község Önkormáyzata „Ciszter örökség a Rába mentén – műemlék „Bekes” malom 
felújítása Csörötneken” címmel pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program 
keretében A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása valamint a 
természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok kiírás NYDOP-2009-2.1.1/C.D.E 
konstrukciójára. 
A községben a Rába folyóról leágazó üzemvíz-csatorna mellett helyezkedik el az 1814-ben épült 
malom, amely sajátos műemléki védettséget élvez. Az elmúlt időszakokban igazi gazda hiányában 
állapota jelentősen leromlott, majd a rendszerváltást követően az önkormányzat tulajdonába került, 
de mindeddig megfelelő forrás és lehetőség hiánya miatt felújítása elmaradt. A projekt alapvető célja 
a műemlék malomépület építészeti értékeinek megmentése javítva a Rába-vidék turisztikai kínálatát, 
vonzerejét a benne kialakítandó új funkciókkal. Többek között egy vendéglátó egység szolgálná az ide 
és az Őrségi Nemzeti Parkba érkező turistákat és diákokat. Továbbá a kialakítandó tanácskozóterem 
által kisebb szakmai konferenciák, tréningek lebonyolítására is alkalmassá válna. 
A turisztikai fogadóképesség fejlesztésén túl a vonzerőfejlesztés vonatkozásában az épületben egy, a 
helyi népi hagyományokat bemutató állandó kiállatás (múzeum) és az Őrségi Nemzeti Parkkal, a 
Pannon Egyetem Georgikon Karával, a Nyugat-Magyarországfi Egyetem Savaria Egyetemi Központtal, 
valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen egy a Rába folyó és 
a környező vizes élőhelyek élővilágát és folyó kialakulását, morfológiáját, vízrajzát bemutató – 
látványelemekkel és interaktív megoldásokkal is tarkított, és e vonatkozásában a régióban első és 
egyedüli – un. „RÁBA MÚZEUM” kerül kialakításra. 
A turizmus fejlesztést szolgáló két alapvető cél megvalósításával – mint a vonzerőfejlesztés és a 
fogadóképesség fejlesztés egy projektben történő kezelése - megfelelő színvonalú szolgáltatást 
tudunk nyújtani a térségbe érkező – a Rába folyó és az Őrségi Nemzeti Park látványosságait felkeresni 
szándékozó hazai és külföldi turistáknak egyaránt. 
Továbbá nem elhanyagolható szempont az sem, hogy mindezt egy olyan, a tájegység építészeti 
szempontból jelentős műemlék épületében sikerül megvalósítani, biztosítva az épület jellegzetes 
épületi elemeinek átörökítését a fiatalabb nemzedékekre is. Ezzel is növelve a projekt komplexitását. 
A projekt keretében a ciszter apátság által 1814-ben a helyi jobbágyok által kézzel kiásott Malom-
csatorna mellé épült háromszintes, szintenként 300 m2 alapterületű műemlék malom épület 
felújítását és turisztikai célú hasznosítását kívánjuk megvalósítani. A malom épülete a ciszterek 
szentgotthárdi és környéki jelenlétének Szentgotthárdon kívüli egyetlen fennmaradt építészeti 
öröksége. 
A célunk, hogy ezt a történelmi, építészeti értéket megmentsük a jövő generáció számára úgy, hogy a 
fizikai helyreállításon túl olyan turisztikai tartalommal, vonzerővel töltsük meg, mely a szentgotthárdi 
kistérség keleti részén megfelelő turisztikai információs pont, látogatóközpont legyen. 
Mivel az épület eredeti funkcióját tekintve a vízhez, a Rába folyóhoz jelentősen kötődött, hisz 
malomként a folyó- illetve a belőle leágazó – csatorna vízét hasznosította energiaforrásként, ezért 
úgy gondoljuk, méltó helyszíne tud lenni egy olyan állandó kiállításnak, tárlatnak, mely a Rába 
folyónak állít „szentélyt”. 
Bemutatva a folyó jelenét, múltját, morfológiáját, egyediségét, élővilágát, a hozzá köthető múltbéli 
emberi tevékenységeket, egyszóval mindazt, ami a folyót és környezetét jellemzi. 



A projekt költségvetése: 289.822.630,- Ft 
Az igényelt támogatás (85%): 246.349.235,- Ft 
Az önerő mértéke: (15%): 43.473.395,- Ft, melyet az önkormányzat nagyrészt külső forrásból kíván 
biztosítani. 
 


