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A kulturális turizmusra épít Segesd
2019 nyarától három helyszí

vült Segesd turisztikai kíná-
lata. Megúiult a múzeum és

könyvtár, interaktív jáísző-

park park épült a gyermekek-

net<, Úi parkoló és mosrtó szol-

gálja a nagy rendezvényekre
érkezőket, míg az egykori kis
présházat újjávarázsolr a. bor-

bs páIinkaházként reheti bir-

tokba a működtető civil szer-

vezet.
Az egykori uradalmi malo-

mépületben több funkciót lát

el áz Árpád-házi Szent Margit
Múzeum és Könyvtár: a föld-

szinti fogadórész ad helyet a

9 ezer kötetes könyvtárnak,
melyet a beiratkozott olvasó-

kon kívül gyakran látogatnak
a helyi általános iskola diák-
jai is. A 150 m2-es múzeumi
izinten megjelenik a telepü-

lés egész múltja, kezdve a leg-

regenni kövektől, cserépedé-

"*t 
tOt a több száz középkori

kályhu.r.*pe-gyújteményen
át a régi mesterségek bemuta-

tásáig. A látogató számára re-

konstruált kovács- és fazekas-
műhely ad bepillantást e két

szakma egykori gyakorlatába,
míg a falu régi arculatát egy
hatilmas makett hozza kőze-

livé, A múzeumot gyakran ke-
resik fel szervezelt csoportok,
akik Segesd töIténelmi múlt-
ja iránt érdeklődnek, A múze-

um és könyvtárugyan egykéL
száz éves épületben kapott he-

|yet, a múlt emlékeit őrzi, ám

minclezt a legújabb technikai
felszereltség me],lett. Itt kapott
helyet a faluba telepített D]P
(Digitális Iólét Pont), amely-
oeli feladata a településen élők

digitális kompeterrciáinak, ké-

pességeinek fejlesztése.

A Kulturális turizmus fej-

lesztése Segesden című prog-

ram legnagyobb eleme az in-
teraktív tematikus park ki-
alakítása, amely a művelődé-
si ház mögötti szabad terü-
leten valósult meg. Lz egész

építmény egy várat formáz a

cölöpkerítéssel, a vartorony-
nyui, a sövényből telepített út-

resztővel és a fából faragott fi-

surákkal együtt. A helyszín-
ie belépőt tV. Béla király és fe

lesége 1,5 m-es fából faragott
alakja fogadja, a kerek bástyá-
kon forgatható faágyúkat 1á-

tunk, van lengőhíd, kötélpá-
lya és toronyból induló csúsz-

da. Itt mindent úgy terveztek
meg, hogy számítottak a gyer-

meki fantázia szárnyalására
és az ismeretszerzési vágyra
is. A játék és a tanulás egy he-

11en összpontosulhat maid a

iátékok, vetelkeclők. ügressé-
gi é, ,o.u.rsenyek alkalmá-
val. A parkot gyorsan megked-

velték a helyi gyerekek, A gon-

dos helyszínváiasztásnak kö-

szönhetően könnyen rátalál-
nak a Segesdre érkező turis-
ták is, mint ahogyan azonnal
népszerúvé vált a helyi lakos-

ság t<örében. A helyszín az el-

készülte óta szerves része az

olyan hagyományos, nagy ren-

dezvényeknek mint a falunap,
a gyermeknap, a rnajális és a
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nában lévő kis présházat a Se-

gesdi Szent László Bor és Pá-

i'inkabarát Egyesület használ-
ta már jó ideje. A program le-

hetőséget adott a megújulás-
ra és a turisztikai célú hasz-

nosításra, s ennek megfelelő-

en már neve is lett az egykori
éoületnek: Bor- és Pálinkaház,
Ennek falai között éppúgy he-

lyet kapnak az egyesület prog-

iamjai mint a helyi termelők
nu"it"s borai és pálinkái, és

a gyümölcstermesztés, a bor-

és pálinkakészítés hagyoma-
nyoi eszközei. Az épület alkal-
mas lesz később gasztronómi-
ai rendezvények, bor- és pálin-
kaversenyek tartására is, Az
egyesület célkitúzései között

sierepel a hagyományőtzés, a

falu éietében való aktív részvé-
tel, az ismeretterjesztés, a régi
értékek ápolása. A díjnyertes
italokat ugyancsak megőriz-
ték, eddig mintegy 20 palack
bort és 12 üveg minőségi pá-

linkát rejt a tárló.
A Kulturális turizmus fej-

lesztése Segesden címú pályá-

zat a Európai Regionális Fej-

lesztési, Alap és a hazaí kőz
ponti költségvetési előirány-
iat támogatásával valósult
meg 149,9 millió forintból,
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búcsú.

Az alsó-segesdi he-
gyen is felpezsdülhet
az é|et az idei nyár-
tól. Aki a koráb-
bi években erre
járt, az alig is-
mer rá a kör-
nyezetre. Az
önkormány-
zat tulajdo- ]
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