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 A pályázat  

bemutatása 
 







Tartalma:  

 

10 állomásból álló kulturális tanösvény (Szondi kiállítótér 

régészeti leletekkel és Turisztikai Központ) kialakítása 

• Egész napos, vagy akár több napos elfoglaltságot nyújtson az 

idelátogatók számára  

• EGÉSZ ÉVBEN nyitva (szezonon kívül is) 

• Turizmus koncentráltan - Drégelypalánk község meglátogatása  



A kulturális túraútvonal állomásai: 

 

• Szondi Interaktív Emlékmúzeum 

• Palánk vára – Római Katolikus Templom 

• A Szondi Kápolna 

• Szondi Alagút rejtélye 

• Pincesor 

• Sáferkút 

• Az Aranygomb-hegy legendája 

• Lányárok 

• Varga tó 

• Drégelyvár 





Helyzet:  

 

A Drégelyvár maradványai lepusztultak. 

= az építmény rekonstrukciója, patkó alakú falszakasz 

(körbástya) rekonstrukciója 

 

A Sáferkúthoz vezető út omlásveszélyes = kőkosár  



Kőkosár 



A Drégelyvár felújított része (patkó alakú falszakasz) 





További képek a Drégelyvárról! 



Helyzet:  

 

SÁFERKÚTI TISZTÁS 

Nem megfelelő pihenőhely = pihenőpadok, asztalok, nyársaló, 

kútház, esőbeálló, WC, eligazító táblák 

 

Nincs parkolóhely - 10 autó számára 

parkoló létrehozása.  

Áram kivezetése nem valósult meg. 





A megszépült és felújított Sáferkúti tisztás! 







Helyzet:  

 

Kiállítótér és udvara leromlott 

állapotban 
Csak írásos és képi anyag 

 

Drégelyvári leletek szécsényi Kubinyi 

Ferenc Múzeumban  

= Szondi kiállítótér felújítása + régi 

épület (Tájház) kialakítása 





A felépült Szondi Kiállítótér és Turisztikai központ! 



3 fő alkalmazása: 

- TURISZTIKA MENEDZSER 8 órás 

- TÁRLATVEZETŐ-ANIMÁTOR 8 órás 

- SZONDI IMITÁTOR 4 órás 

- PÉNZTÁROS – TAKARÍTÓ 4 órás 



Interaktív attrakciók:  

 
• XVI. századi ágyú - Korabeli ruhák 

• Két rövidfilm: Szondi és a törökök harcáról + 

1200-as évektől a vár története 

• Interaktív történelem órák: tárlatvezetés + párbajozás 

Szondi Györggyel  

•Korhű ruhákban (páncél) fotózkodásra 

 



Célcsoport: 

 
• Iskolai csoportok (általános-közép) 

• Kisgyermekes családok 

• Aktív, bakancsos turisták  

• Ökoturisták  

• Kul(tur)isták – (irodalmi emlékhely) 



Turizmusfejlesztés végső célja:  

 
MINŐSÉGI TURIZMUS megteremtése! 

TARTALMAS és ÉLMÉNYT NYÚJTÓ  

szolgáltatások a faluban! 

Új, meghatározó turisztikai célpont a térségben 

Egész évben napi 8 órás programkínálat 

LÁTOGATÓK és vendégéjszakák számának 

növelése 

Egyre több helyi családnak, vállalkozásnak  

megélhetés és munkahely! 



Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ 

2646 Drégelypalánk, Fő út 22. 
www.dregelyvara.hu, info@dregelyvara.com 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

http://www.dregelyvara.hu/
mailto:info@dregelyvara.com

