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Előszó 

 

 Ebben a mestermunkában falumat szeretném bemutatni, melynek 

ismertetéséhez eszköznek használom az eddig elsajátított tanulmányaimat: a 

számítástechnikát és a multimédiát. A következőkben a témaválasztásomat 

indoklom, kitérek a fejlesztői környezetre, valamint a téma részletesebb 

ismertetésére. Jelen dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy hű képet adjak 

szülőfalum múltjáról és jelenéről, hiteles forrásokkal, adatokkal kívántam 

bemutatni több évszázad távlatából ezt a hosszú utat. A teljesség igénye nélkül 

ennyiben kívánom bemutatni Drégelypalánkot, mint az Ipolyvölgy legszebb 

települését.   
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I. BEVEZETÉS 

 

I/1. A multimédia bemutatása 

Multimédia: a számítástechnika egyik gyorsan fejlődő alkalmazási 

területe, ami alatt szöveget, képet, hangot értünk. 

A médium eszköz; az információ terjesztése, bemutatása a feladata. 

Média: médiumok többes száma 

Multimédia: sok médiumot jelent 

Multimédia alkotóelemei: 

 -szövegek: közlésre kerülő információ pl.: doc,txt. 

 -állóképek és animációk pl.: gif. 

 -hangok pl.: wav, mp3. 

 -videofilm pl.: avi, mpeg, indeo. 

A multimédia alapvető jellemzői: 

1. Több médium megléte 

2. Időfüggő, illetve független médiumok 

3. Egymástól független médiumok 

4. Számítógépes integráció 

5. interaktivitás 

Időfüggetlen (diszkrét) médium: Az információ egyedi elemek sorozata. Az 

információ időben korlátlanul feldolgozható. 

Időfüggő (folyamatos) médium: Az információ kezelése időkritikus. 

Valós idejű rendszerek: Real Time 

A multimédia rendszernek képesnek kell lenni hangok és videofilmek 

megjelenítésé- 
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re. Ezek folyamatos médiumok, melyekben lényeges az információ 

folyamatos áramlása. A multimédia rendszerrel szemben támasztott  

követelmények: átbocsátó képesség, késleltetés, megbízhatóság. Adatátvitel 

során nincs hibaellenőrzés és hibajavítás az előforduló hibáknál. Erre csak a 

vevőben van lehetőség. Ha a vevő adathibát észlel, akkor intézkedik annak 

kijavításáról. 

 Adat: minden érték, ami az adathalmazban, fájlban található. 

 Információ: az adatok által hordott ismeretek. 

 

I/2. A multimédia felhasználási lehetőségei 

 

 A multimédia egy eszköz a tudás alapú társadalom fejlődésében. Mind 

földrajzilag (Amerika, Európa, Ázsia), mind társadalmilag egyre nagyobb 

teret hódít. Ma már nemcsak az egyetemisták, főiskolások, hanem a 

háztartásban dolgozók is értik és használják a számítógépeket és az általuk 

elérhető világhálót (Internet). Az utca embere ma már nem néz értetlenül, ha 

meghallja azt a szót, hogy CD, vagy mobil-rögtön érti, hogy miről van szó. Ez 

tíz évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt jellemző. Ma már a háztartások 

kétharmadába van személyi számítógép és egyre többen csatlakoznak az 

Internetre. 

 A multimédia már eljutott arra a szintre, hogy egy nyelv 

megtanulásához nem szükséges tanfolyamra járni. Egy cd-n akár egy komplett 

szótár is elfér. Egy múzeum megtekintése nem jelent több ezer forintos belépő 

megvételét. A multimédia segítségével korban, térben, művészetekben, 

tudományokban és informatikában tallózhatunk. A lehetőségek szinte 

végtelenek. 
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II. TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA, TÉMA INDOKLÁSA 

 

II/1. Témaválasztás indoklása 

 Drégelypalánk páratlan szépségű, festői környezetben fekvő, az Ipoly 

völgyében és a hegyek ölelésében megbúvó község. 

 

II/2. Téma bemutatása 

 DRÉGELY- a név ismerősen cseng azok számára is, akik még sosem 

jártak a drégelyi várban, nem sétáltak a falu utcáin. A község története 

évszázadok távolába nyúlik vissza. Történelmi könyvek és hiteles krónikák 

megsárgult lapjai örökítik meg nevét. Történelmi múltja egészen a török 

időkig nyúlik vissza, abba az időbe, amikor a nemzet élet-halál harcát vívta a 

pogány törökkel. Arany János is megírta, Czuczor Gergely is versbe foglalta a 

védők tragikus dicséretét és Szondi két apródjának történetét. 

 A sziklavár – melynek falmaradványai még ma is megvannak – a hősi 

helytállásról és hazaszeretetről üzennek a mának, az idelátogató turistáknak, a 

kései unokáknak. 

III. A FEJLESZTŐI KÖRNYEZET ISMERTETÉSE 

/ FLASH MX/ 

 

 A Flash szoftver egy vektografikus szerkesztő, valamint az 

internetoldalak interaktívvá tételében verhetetlen animációs eszköz. A Flash 

segítségével grafikák készíthetők és animációs effektusok hozhatók létre. 
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 A fájlok olyan módon kerülnek tömörítésre, hogy lassabb Internet 

kapcsolat esetén is gyorsan megtekinthetőek legyenek a felhasználó számára. 

Az animációkat vezérlő elemekkel és akciókkal egészíthetjük ki. 

Egy kis érdekesség a számok tükrében: 

A macromedia adatai szerint manapság 222 millió Web-használó képes Flash-

oldalak megtekintésére anélkül, hogy előtte bármit is telepítenie kellene. Ez a 

szám az Internethasználók 90 %-a. A Flash lejátszót 2000 áprilisában 56 

millióan töltötték le. 

 A Flash program egyik különlegessége az elődeitől (Macintosh) 

eltérően, hogy függetlenül attól, hol kerülnek megjelenítésre (Netscape 

Communicator vagy Microsoft Explorer) ugyanazt mutatja a felhasználónak. 

Ezzel a programmal készíthetünk egyszerűen és kényelmesen átméretezhető, 

platfomfüggetlen és rendkívül kompakt oldalakat. 

A Flash 5 újdonságai: 

-létrehozhatunk teljesen egyedi beállítást billentyűkombinációra. 

-Képkocka-, vonal-, színkeverés-, effektus-, példány-, kitöltéspaletta áll a 

rendelkezésünkre. 

-Filmböngésző: segítségével jelentősen javítható a Flash dokumentumok 

rendszerezése és felépítése. 

-Akciószkript-szintaktika: 

A szkript nyelvezete fejlesztésre került és megfelel szintaktikájában a 

Javascriptnek. 

Az akciószkript-paletta különböző működési módokat tartalmaz kezdők és 

haladók számára. 

A Flash 5 egyik fontos kiegészítése a debugger(hibakereső). Ennek 

segítségével gyorsan megtalálhatjuk és megszüntethetjük a szkripthibákat. 
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IV.A TÉMA RÉSZLETESEBB BEMUTATÁSA 

 

 Községünk páratlan szépségű, festői környezetben fekvő, történelmi 

nevezetességű település, melynek nevét a krónikák megsárgult lapjai és 

irodalmi művek is őrzik. 

 

Az 17 00 lakosú települést Szlovákia szomszédságában, a Börzsöny hegység 

gyönyörű hegyvonulatai és az Ipoly folyó határolják. 

Vasúton (a Vác – Balassagyarmat vonalon) és közúton (a 2-es E75-os számú 

főúton) egyaránt jól megközelíthető.  

Természeti szépsége és történelmi nevezetessége miatt közkedvelt 

kirándulóhely. A vidék természeti szépségekben és értékekben gazdag, 

gyönyörű.  

Bemutatómban egy képzeletbeli sétára hívok mindenkit, hogy 

megismertessem, bemutassam ezt a barátságos kis falut.  

 

Drégelypalánk történelmi múltjáról: 

 

 Drégely és Palánk hajdan két község volt. Drégely már az Árpádok 

korában is fennállott, míg Palánk csak évszázadokkal később létezett.  

 Drégely sziklavárát a Hunt nembeli Demeter építette az elpusztuló honti 

vár helyett, egy 444m magas vulkanikus kúpon. Albert király 1438-ban örök 

birtokként Palóczy György esztergomi érseknek adományozta. Várady Pál 

érsek a mohácsi vész után ide menekült. Ő nevezte ki a vár kapitányává 

Szondi Györgyöt. Ali budai pasa 1552. Július 6-án 12.000 főnyi seregével 

kezdi meg a vár ostromát.  
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 Nem lehet kétséges, hogy Szondi és katonái tudatában voltak annak, 

hogy a harc vállalásával a biztos halált választották. Négy napig tartott az 

elkeseredett harc. Július 9-én indultak döntő rohamra a törökök. Estefelé már 

török zászló lengett a romokon. A védők elestek az egyenlőtlen harcban, de 

nem adták olcsón az életüket. Szondi sebesülten is utolsó leheletéig küzdött, a 

hős kapitány örökre beírta nevét a magyar történelembe.  

 Miként Arany János is megénekelte, Ali pasa Szondi két apródját 

gondjába vette, és becsülettel eltemette a hős kapitányt. Írók és költők 

feledhetetlen szépségű sorai őrzik az „ádáz tusa” emlékét. 

 

A vár és környéke ma 

 

 A 17. század eleje óta romladozó drégelyi vár mára már újra éled. A vár 

mentését a Börzsöny Baráti Kör kezdeményezte. A feltáró és megóvó 

munkálatok eredményeként kezd kibontakozni a vár régi képe.  

 A kultúrtörténeti érték mentését 1989-ben Teszári Károly a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Börzsöny tájegységi körzetének vezetője, a Drégelyvár 

Alapítvány kuratóriumának tagja kezdeményezte. Az ő ötlete volt Drégelyvár 

feltárásának és az állagmegóvásának szervezett formába terelése. A gesztor 

szerepét az 1991-ben megalakított Drégelyvár Alapítvány (melynek 

számlaszáma: 10103173-04245323-00000007) vállalta magára. Az 

alapítványon keresztül eddig 35 millió forintot fordítottak a várra, amelyből 

611 köbméter fal épült meg.  

 

Az alapítvány célja a fő és a határoló falak nyomvonalának felderítése, a falak 

megerősítése. A nyugati és az északi fal már elkészült, megkezdődött a keleti 

fal építése. 3 éve Majcher Tamás, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum 
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régésze végzi a feltárást. Az állagmegóvás az Országos Műemléki Hivatal 

tervei alapján történik.  

 A hegy lábánál a Schaffer-kúti forrás található. Szép pihenőhely, a 

forrás vize fogyasztásra alkalmas. Innen indulunk fel a Drégely-várhoz. 

Az erdő szélén fülemüle, rigó, vörösbegy, füzikék, ökörszem vagy erdei 

pacsirta látványában és énekében gyönyörködhetünk. Utunkat meredek 

ösvényen folytatjuk. Érdemes csendben közlekedni, megpillanthatjuk a 

kecsesen szökkenő őzeket, szarvasokat. Kirándulásainkra érdemes távcsövet 

vinni magunkkal. A várfal maradványa mellett egy szép, jelképes márvány 

síremlék található, amelyet a vár védőinek és a hős várkapitánynak a 

tiszteletére helyeztek el. A vár főkapuja valószínűleg Drégelypalánk felé volt, 

emellett megpillanthatjuk a két torony omló köveit. A vár romjaitól messzire 

el lehet tekinteni. Előttünk a Börzsöny gyönyörű bércei, odalenn a kanyargó 

Ipoly, keletre a Cserhát zöldell. Tiszta időben a Tátra vonulatai is jól 

kivehetők, a selmeci Szitnyát is megpillanthatjuk. Vállalkozó kedvű turisták 

nyáron holdtöltekor ballagnak fel, hogy a hold kékjében, tábortűz mellett 

gyönyörködjenek a szép látványban.  

 A legfőbb cél a mostani állapot megóvása, a környék rendben tartása. A 

várat, mint történelmi jelentőségű turisztikai látványosságot, évente ezrek 

keresik fel, s reméljük, hogy a jövő nemzedék gondoskodásának 

köszönhetően ez még több száz évig így marad. 

  

A Duna-Ipoly Nemzeti Park 

 

 Községünk külterületének több mint 1/3-a a Duna Ipoly Nemzeti Park 

része, amelynek különlegességét a három nagy tájképi egység, a hegyek, a 

folyók illetve a síkság találkozása adja. A védelem célja a növény- és állattani, 

kultúrtörténeti értékek védelme. 
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A környék növény-, és állatvilága: 

 Az Északi-Börzsönyt bükkerdõk borítják, de elõfordul a magas kõris, 

hegyi szil és a juhar is, valamint az akác, tölgy, fekete- és vörösfenyő, cser. 

Az aljnövényzetben megtalálható a kankalin, szagosmüge, farkasboroszlán. 

Védett növények a kosborok, nőszirom, tárnicska. A hegyi réteken a virágokat 

fûfélék váltják fel, így a verescsenkesz, perje, aranyzab, a vadrózsa. 

 A védelem célja a növény- és állattani, víztani tájképi és kultúrtörténeti 

értékek védelme, a biológiai sokféleség fenntartása, az oktatás, a tudományos 

kutatás lehetőségének biztosítása mellett a térségbe látogatók felüdülésének 

elősegítése.  

 Az állatvilágot a földrajzi fekvés, a vízrajz, az éghajlat és a növényvilág 

határozza meg. A vadállomány Európa-szerte híres. A nagyobb erdõkben 

élnek a gímszarvasok, a telepített muflonok. Vannak vaddisznók, amelyeket 

vadásznak. Megtalálható a fácán, mezei nyúl, róka, vadmacska, görény, borz, 

menyét, vidra. nagy a madarak egyedszáma. A ragadozók közé tartozik a 

parlagi sas, héja, karvaly. Itt fészkel a kabasólyom, a vörösrécse.  

A legismertebb énekesmadarak: a fülemüle, a rigó, a pacsirta, a galamb. A 

romos vidékek madara a csóka, a holló.  

 A halállomány a hazai vizekre jellemzõ fajokból tevõdik össze. Ilyenek 

a pisztráng, a cselle, a kövicsík.  

 Természetvédelmileg a legértékesebb kétéltű a foltos szalamandra, de 

jelentős számban található zöld levelibéka és barnavarangy is, melynek 

védelme kiemelkedő a térségben.  A hüllõk társasága is változatos, siklók, 

gyíkok élnek itt.  

 Természetvédelmileg felbecsülhetetlen a térség állatvilága. Az itt élő 

fajok jelentős többsége védett! A csendes, nyugodt hegyek az állatvilág 

számára kitűnő életteret nyújtanak. 
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 A túrázókat mindig magával ragadja a táj szépsége. Ezek a területek 

természetvédelmi szempontból nagy jelentőségűek, hiszen az élővilág 

számára fontos táplálkozó és peterakó helyek maradtak. E területeket 

szeretném ajánlani a természetkedvelőknek 

 Bízunk abban, hogy közös akaratunk eredményeképpen sikerül 

megőriznünk a Börzsöny még csodálatosan szép mai állapotát, természeti és 

kultúrtörténeti értékeinek gazdagságát.  

 Drégelypalánk közvetlen Ipoly-völgyi település. A falu mellett lévő 

folyószakasz még őrzi eredeti arculatát, ezt a részt még nem szabályozták. 

Kiemelkedő jelentőségű a község vízparti jellege, mocsarak találhatók eredeti 

állapotunkban. Természetvédelmi szempontból az Ipoly mentén gyepek 

vannak, melyek mezőgazdasági hasznosítása megszűnt.  

 A Nemzeti Park területéhez tartozik a Szondi-emlékkápolna helye is, és 

az emlékfasor. Az időközben lebontott kápolnához vezető út mentén 137 

hársfa található.  A sorok sajnos több helyen hiányosak.  

 

A nemzeti park hatása a falu életére  

 A község életére pozitív hatással van a táji adottságok és értékek 

felismerése és azok megőrzésének eszméje. Remélhetőleg ez a későbbiek 

során fontos szerepet játszik majd a község infrastrukturális és turisztikai 

fejlődésében. A falu határában húzódik a 2-es (E75) nemzetközi főútvonal, 

amely közvetlen a Parassapusztai határátkelőhöz vezet. A főút szerencsére 

nem halad keresztül a falun, így az viszonylag megőrizhette tiszta levegőjét, 

de a Nemzeti Parkra biztosan van némi befolyása. Alapvető feladat tehát a 

környezetbarát közlekedés elősegítése, a teherszállítás vasútra való elterelése. 

Ennek érdekében a Vác-Drégelypalánk-balassagyarmati vasútvonal 

korszerűsítése elengedhetetlen. A nemzetközi kapcsolatok szempontjából 

fontos lenne a Drégelypalánk és Ipolyság között Trianon után felszedett 
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vasútszakasz visszaépítése. Ez 6,3 km pályaépítést jelent, s ez által létrejönne 

Besztercebánya felé a kapcsolat.  

 

A község nevezetességei: 

 Az idelátogató megtekintheti az 1658-ban épült templom helyén, 1792-

ben újjáépített barokk stílusú templomot, a mely a környék legszebb 

temploma.A templom az évszázadok során rengeteg megpróbáltatáson ment 

keresztül, műemlék-jellegű épületként van számon tartva.  templom 

védőszentjének tiszteletére itt őrzik Árpádházi Szent Erzsébet ereklyéjét, 

amely Magyarországon egyedülálló. 

1762 november  8-án emelték a község egyik legszebb műemlékét, a 

Szentháromság-szobrot, melyet 1988-ban restauráltak. 

 A község központjában lévő Szondi parkban kapott helyet 1988-ban Kő 

Pál szobrászművész alkotása, a Szondi-szarkofág.  

 

 Az idelátogató turista ne felejtse el megtekinteni a Fő út 22. szám alatt 

található Szondi kiállítótermet, ahol a község múltjából és jelenéből kaphat 

érdekes tájékoztatót.  

 A millenniumi évben, augusztus 20-án Szent István  emlékművet 

állítottak egy napjainkban már funkcióját vesztett alapból. Az emlékfalat 

Szanyi Péter szobrász és képzőművész alkotásaival díszítették, bronz 

betűkkel, István mellszobrával és a magyar címerrel. 

 

Állandó, évente megrendezésre kerülő programjaink 

 A 2002. évi megemlékezés a millennium jegyében telt el, ekkor adták át 

falunknak a millenniumi emlékzászlót a vár romjainál.  
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SZONDI ÜNNEPSÉG: 

 Drégelyvár a nemzeti örökség része, az erről szóló döntést az 1990. 

szeptember 19-i ülésen hozta meg a nemzeti örökség bizottsága.  A 

határozatról szóló oklevélben a testület felkért minden egyes állampolgárt és 

hazai intézményt, tekintsék kötelességüknek, hogy valamennyi rendelkezésre 

állóeszközzel őrizzék és óvják Drégelyvárat, az egész nemzet kincsét.  

 Drégelyvár és hős kapitánya örökre beírta nevét a magyar történelembe. 

A várvédők dicső tette a bátor helytállás, az önfeláldozó hazafiság örök 

példája marad. Ezért döntött 1991-ben a községi Önkormányzat úgy, hogy 

minden esztendőben, a vár ostromának évfordulóján egész napos ünnepséggel 

adózik Drégelyvár hőseinek és tiszteleg a vitéz kapitány, Szondi György 

emléke előtt. Az első nagyszabású rendezvényt 1992. július 4-én, az ostrom 

440. évfordulóján rendezték meg. 

 Azóta is minden évben, júliusban a falu lakói megemlékeznek 

Drégelyvár hőseiről. E napon a várnál az iskolások és fiatalok kulturális, 

zenés műsorát láthatják az érdeklődők. Vetélkedők, kézműves foglalkozások, 

és a régi kort megidéző középkori játékok, bajvívók bemutatói színesítik a 

napot.  

 Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több látogatót vonz ez az 

ünnep. 2002 júliusában a 450. évforduló megünneplésére készült a község.  

 Élményekben gazdag, eseménydús, sikeres ünnep volt a 450. évforduló 

is. Hiszek abban, hogy aki ellátogatott erre a két napos rendezvényre 

személyesen megtapasztalta mindazt, amit erről a gyönyörű, értékekben és 

látványban gazdag vidékről írtam.  

 Mára már hagyománnyá vált, hogy az év jeles napjait, évfordulóit 

együtt ünneplik a falu lakói.  Ilyen például a Szüreti felvonulás, amikor a 

fiatalok és felnőttek egyaránt magyar népviseletbe öltözve táncolva és 
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énekelve végigjárják a falut feldíszített hintókkal és lovasszekerekkel. A 

mulatság a Művelődési házban folytatódik hajnalig.  

 

Egyéb tudnivalók: 

 Községünkben étkezési lehetőség (Várkapitány vendéglő) és a falusi 

turizmus keretében kb. 10 fő részére magánházaknál biztosított.  

(Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalban.) 

 

Napjainkban a falu kisüzemi termelési övezetnek számít. A helyben 

foglalkoztatás mértéke kb.30-40%-os, a lakosság másik fele ingázik a 

környező településekre.   

 A gazdaság szerkezetében a mezőgazdaság domináns. A terület 

humuszos homok, réti öntés és réti talajfajtái kedvező feltételeket biztosítanak 

a mezőgazdasági termelés számára a község hagyományosan a 

bogyósgyümölcs termesztés központja a nehéz körülmények ellenére még ma 

is.  

 A községben 10 tantermes iskola, óvoda, fogorvosi és háziorvosi 

rendelők, művelődési ház és könyvtár találhatók. Sportolási lehetőség a 

művelődési házban és helyi sportegyesület keretében a községi sportpályán 

kínálkozik.  

 A térségben fogadóközponttá szeretnék alakítani a falut, ami oktató-

szervező bázist jelent. A faluban védett népi építészeti emlékek vannak. Ezek 

a házak a palóc háztípushoz tartoznak, a tetőzetek eredetileg zsúpfedelesek 

voltak. Fellendülőben van a történelmi eseményekhez kapcsolódó Szondi-

emlékünnepség. Kiemelkedő a fejlesztés intenzitása.  

 A fejlődés azonban nem állhat meg. Meg kell teremteni a turizmus 

feltételeit, amely a jövő feladata. Reményeink szerint a jövőben 

Drégelypalánk egyre jelentősebb szerepet kap az Ipoly – völgy falvai között. 
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Ha Drégelypalánk hagyományőrző központtá válna, ez elősegíthetné a falusi 

turizmus fellendülését, növelné a község turisztikai értékét.  

 

 A teljesség igénye nélkül ennyiben kívántam bemutatni Drégelypalánk, 

a Börzsöny és az Ipoly völgy számomra legszebb települését. Természetesen 

sok vizsgálódásra ad lehetőséget még a táj, számunkra pedig, akik itt élünk, 

egyben feladatot is, hogy tegyünk meg mindent védelméért és 

megismertetéséért. 

 

V. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

V.1. A mestermunka kezelése 

 

 Miután betettük a CD-t, automatikusan elindul a Szakdolgozat.exe 

fájl. Miután rákattintottunk a címerre, a Főmenübe jutunk. 
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 Itt több lehetőség közül is választhatunk: 

 Elolvashatjuk a falu történetét; 

 Megtekinthetünk több, a faluról szóló képeket; 

 Megnézhetünk néhány videót; 

 Verseket olvashatunk Drégely váráról; 

 Valamint többet megtudhatunk a mestermunka forrásáról. 

 

 Mestermunkámban egységes, saját kezűleg rajzolt gombokat 

használtam. 

 

 A szaggatott nyíllal általában egy szinttel visszább léphetünk, de nem 

a főmenübe. 

 A folyamatos nyíllal helyzetünktől függetlenül visszaugrunk a 

főmenübe. 

 Az X segítségével tudunk kilépni a programból. 
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 Alul a kék négyzetben található az éppen aktív gomb funkciója. 

 Mellette nyilak találhatók, melyek segítségével lépkedni tudunk 

képek, oldalak, azaz framek között. 

 

 

 Ha egy szöveg (gomb) fölé visszük az egér mutatóját, a szöveg 

félkövér, aláhúzott lesz, valamint a kék négyzetben megjelenik róla az 

információ. 

 

VI. EGYÉB TUDNIVALÓK 

 A CD-n megtalálható a forrásfájl is Szakdolgozat.fla néven. 
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VII. ÖSSZEGZÉS 

A község gazdasági szerkezetében valószínű, hogy a mezőgazdaság lesz 

továbbra is a domináns. A terület humuszos homok, réti öntés és réti talajfajtái 

kedvező feltételeket biztosítanak a mezőgazdasági termelés számára. A 

község hagyományosan a bogyósgyümölcs termesztés központja a nehéz 

körülmények ellenére még ma is. Az EU-s elvárásoknak megfelelően kellene 

a bio-termesztésre átállni a gazdáknak, s megtalálni azt a társulási formát 

(szövetkezet, Gazdakör stb.) amely mindenki számára megfelelő.  

Gyönyörű környezetben terül el Drégelypalánk, adottságai alapján a 

turisták paradicsoma is lehetne. A kellemes tájképi környezetű település a 

csendes üdülésre alkalmas. Érkeznek is vendégek szép számmal, de többen is 

jöhetnének.  

A fejlődés nem állhat meg. Meg kell teremteni a turizmus feltételeit, 

amely a jövő feladata.  

A község turisztikai lehetőségeinek kiszélesítésre volna szükség. Úgy 

gondolom, hogy ne csupán a történelmi nevezetességek csábítsák ide a 

vendégeket, hanem a Duna-Ipoly Nemzeti Park közelsége, az ártéri vidékek 

természeti különlegességei, valamint a Börzsöny vadregényes tájai is. 

A falusi turizmus fejlesztésével jelentősen megnövelhető lenne a látogatók 

száma, s ezáltal talán mind többen kapnának kedvet a palánkiak közül, hogy 

aktívan bekapcsolódjanak a vendégek fogadásába, akár rendezvények 

szervezésével, akár szálláshelyek biztosításával.   

A vár környéke természeti szépségekben és értékekben gazdag. Az 

Önkormányzatnak is az a célja, hogy a környező, de távolabbi vidékekről is 

turistákat csalogasson ide. Örömmel mondhatjuk, hogy évről-évre egyre több 

látogató vesz részt programjainkon. A vár közben alapítványunk jóvoltából 

egyre szépül, s egyre nagyobb ütemben épül újjá.   
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A térségben fogadóközponttá szeretnék alakítani a falut, ami oktató-

szervező bázist jelent. A faluban védett népi építészeti emlékek vannak. Ezek 

a házak a palóc háztípushoz tartoznak. 

Fellendülőben van a történelmi eseményekhez kapcsolódó Szondy-

emlékünnepség. Kiemelkedő a fejlesztés intenzitása. Ha Drégelypalánk 

hagyományőrző központtá válna, ez elősegíthetné a falusi turizmus 

fellendülését, növelné a község turisztikai értékét.  

Drégelypalánk múltjához és Szondy emlékéhez méltó jövő az uniós 

csatlakozással köszönthet a falura, mint azt az ország és a kistelepülések 

egységesen remélik.  

 

Jelen dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy hű képet adjak szülőfalum 

múltjáról és jelenéről, hiteles forrásokkal, adatokkal kívántam bemutatni több 

évszázad távlatából ezt a hosszú utat és megpróbáltam egy jövőképet 

felvázolni.  

A teljesség igénye nélkül ennyiben kívántam bemutatni Drégelypalánkot, 

mint az Ipolyvölgy legszebb települését.   
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VIII. ZÁRSZÓ 

 Dolgozatom ugyan elkészítettem, de véleményem szerint még lenne 

vele munka. A videók minőségén kellene változtatni, de ezt sajnos technikai 

okok miatt nem tudom teljesíteni. Régi képeket szereztem, de azok minősége 

miatt nem kerültek be dolgozatomba. Ezektől eltekintve remélem jó 

kikapcsolódást jelenthet azok számára e mű, akik többet szeretnének megtudni 

hazánk e gyönyörű területéről. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, 

aki hozzájárult e mestermunka elkészítéséhez. 
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