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A múlt – A Somogy megyei Segesd mindennapi életében folyamatosan jelen
van a történelem: a gyerekek a IV. Béláról elnevezett iskolában tanulnak, az Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Könyvtárból kölcsönzik az olvasnivalót, az
időseknek a műemlék Széchenyi-kastély nyújt otthont, a zarándokok pedig a
Szent forrást és a kegykápolnát keresik fel.
Segesd a tatárjárás időszakában komoly szerepet töltött be az ország életében.
1242-ben a tatárok visszavonulása után IV. Béla király családjával és udvarával
Segesdre költözött, s itt fogott hozzá meggyötört országa újjászervezéséhez: itt
alakította meg kormányát, ide tért vissza többször is. Segesd és vidéke évszázadokon keresztül királynéi birtokközpont volt, iparosokkal, kereskedőkkel, fejlődő mezőgazdasággal. IV. Kun László felesége, Isabella-Erzsébet királyné adott
először otthont birtokán a ferenceseknek, akik 1295-ben szentelték fel az első
kolostort és templomot, s akkor kaptak engedélyt a búcsúk tartására is. A mai kolostor és templom 1755-68 között épült, egykor 3000 kötetes könyvtárral büszkélkedett, s falai között jött létre a megye első patikája.
A jelen – 2019 nyarától 3 helyszínen 4 létesítménnyel bővült Segesd turisztikai
kínálata. Megújult a múzeum és könyvtár; interaktív játszópark épült a gyermekeknek; új parkoló és mosdó szolgálja az egyházi nagy rendezvényekre érkezőket; míg az egykori kis présházat újjávarázsolva, bor- és pálinkaházként veheti
birtokba a működtető civil szervezet.
Segesd község önkormányzata 2015-ben komplex fejlesztési tervet állított ös�sze, melyben a legfontosabb elképzeléseket fogalmazta meg. Miután a tervek
megvalósítása még a megfontolt, kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett sem
finanszírozható saját forrásból, ezért a pályázati lehetőségek kiaknázására törekedett. A következetes pályázati tevékenység eredményeként a 2016-ban – a
Területi Operatív Program keretében – benyújtott Kulturális turizmus fejlesztése
Segesden című pályázat elnyerte a Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai
központi költségvetési előirányzat 100 százalékos támogatását. Ezzel megnyílt a
lehetőség, hogy 149,9 millió forintból a tervek valósággá váljanak.
Jól szervezett projektmunka és számos együttműködő szakember összehangolt
részvételével valósult meg az elmúlt 3 évben a 3 főhelyszínt érintő beruházás a
településen. Kiadványunk ezt kívánja bemutatni a következő oldalakon.
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Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Könyvtár
A 19. századi uradalmi malomépület 18 évvel ezelőtt alakult át többcélú kulturális helyszínné: a földszinten könyvtár működik, az emeleten kiállítások és közösségi rendezvények találnak otthonra, s az egész épület egyben múzeum is,
ahol a településen folytatott régészeti ásatások leletei láthatók. Kialakításában
különleges az a tárló, amely a belépés után azonnal „útba esik” a látogatónak: a
járófelület ugyanis lépésálló edzett üvegből készült, s felülről láthatjuk a földből
előkerült tárgyakat. Ez az egyedi látványosság az elmúlt években veszélybe került a tárlóba beszivárgó talajvíz miatt. Az épület bejárati ajtaját pedig az időjárás
viszonytagságai viselték meg olyannyira, hogy cserére szorult. E gondok jó ideje
megoldandó feladatként lebegtek a fenntartó önkormányzat előtt, s most végre
alkalom nyílt megoldásukra.
Beruházási költség: 15 875 000 Ft
A beruházás során elkészült a földszinti padozatban elhelyezett lépésálló edzett
üveggel fedett tárló szigetelése, és az alsó fogadószint akadálymentesítése. Ezzel együtt megújult a villamoshálózat, a szociális helyiségek és a bejárati ajtó. Az
épületen kívül a közlekedést segíti az akadálymentes járda és bejárat, valamint a
szintén akadálymentes gépkocsiparkolók.
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Árpád-házi Szent Margit Múzeum és
Könyvtár hasznosítása
A csaknem két évtizedes múlttal rendelkező intézmény szép szakmai elismerést
tudhat magáénak. Alig néhány éves működés után elnyerte az Év Múzeuma pályázat különdíját, melyre méltán büszke a település. Ez feladatot, követendő példát is
jelent a mindenkori munkatársaknak, akik az elvárásoknak igyekeznek megfelelni.
Az egykori malom ma több funkciót lát el: a földszinti fogadórész ad helyet a 9
ezer kötetes könyvtárnak, melyet a beiratkozott olvasókon kívül gyakran látogatnak a helyi általános iskola diákjai is. Ez a környezet, valamint az első szinten
berendezett múzeum alkalmas helyszíne a kihelyezett irodalom és történelem
óráknak.
A 150 m2-es múzeumi szinten megjelenik a település egész múltja, kezdve a legrégebbi kövektől, cserépedényektől a több száz középkori kályhacsempe-gyűjteményen át a régi mesterségek bemutatásáig. A korábbi régészeti ásatásoknak
köszönhetően átlátszó dobozokban bemutatott sok kilónyi, illetve több zsáknyi
gazdag leletanyagot őriznek e falak között. A látogató számára rekonstruált kovács- és fazekasműhely ad bepillantást e két szakma egykori gyakorlatába, míg a
falu régi arculatát egy hatalmas makett hozza közelivé. A múzeumot gyakran keresik fel szervezett csoportok, a közeli Nagyatádon gyógyuló, pihenő vendégek,
illetve olyanok is, akik Segesd történelmi múltja iránt érdeklődnek.
A múzeum és könyvtár ugyan egy kétszáz éves épületben kapott helyet, a múlt
emlékeit őrzi, ám mindezt a legújabb technikai felszereltség mellett. Itt kapott
helyet a faluba telepített DJP (Digitális Jólét Pont), amelynek feladata a településen élők digitális kompetenciáinak, képességeinek fejlesztése.
A sokféle tevékenységet megvalósító intézmény szakember-ellátottsága szerény, mindössze egy főállású és egy ideiglenes munkatárs látja el a segesdi kulturális feladatokat. Ennek ellenére a nyitvatartási rendszer látogatóbarát, a vendégek számára hétvégén is rendelkezésre állnak.

Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Könyvtár
Cím: Segesd, Kossuth L. u. 103/B; Tel.: + 36 82/733-403 E-mail: muzeum@segesd.hu
Az intézmény programjairól, rendezvényeiről a település honlapján – segesd.hu –,
valamint a közösségi oldalakon lehet tájékozódni.
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Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Könyvtár

4

5

Interaktív park
A Kulturális turizmus fejlesztése Segesden című program legnagyobb eleme az
interaktív tematikus park kialakítása, amely a művelődési ház mögötti szabad
területen valósult meg. Miután itt van a közelben a műemléki kegykápolna és
a szent forrás, ahol búcsúnapokon több százan fordulnak meg, ezért okkal gondolták a pályázat tervezői, hogy jelentős kihasználtságra számíthat majd a létesítmény. A park a szabadtéri szórakozás élményét kínálja a gyerekeknek, óvodai
és iskolai csoportoknak, valamint a gyerekes családoknak. A csoportos turizmus
feltételeit segítve gondoltak a megközelítést elősegítő út- és parkolók kialakítására, közösségi mosdók építésére, akadálymentesítésre.
Beruházási költség: 48 610 007 Ft + mosdó, bekötő út, parkoló: 26 895 000 Ft
Az interaktív játszóhelyen a fából faragott figurák a történelmi múltra utalnak
vissza, éppúgy megidézik a kivonuló tatárokat mint a legelésző juhokat, vaddisznókat, falusi kunyhókat is. A gyerekek számára izgalmas útvesztő lesz majd
idővel az élősövényből készült 180 m2-es labirintus, de már most is a mozgás
sok-sok formáját biztosítják az ügyességi és fejlesztő játékok. A bejáratnál mindjárt szembetűnik a park használatának szabályaira figyelmeztető tájékoztató.
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Az Interaktív park hasznosítása
A Segesd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő parkot gyorsan megkedvelték a helyi gyerekek. A gondos helyszínválasztásnak köszönhetően kön�nyen rátalálnak a Segesdre érkező turisták is, mint ahogyan azonnal népszerűvé
vált a helyi lakosság körében. A helyszín az elkészülte óta szerves része a hagyományos nagy rendezvényeknek mint a falunap, a gyermeknap, a majális, stb.
A Kulturális turizmus fejlesztése Segesden című projekt tervezésekor minden
helyszín esetében fontos volt a múltra való visszautalás, a történelmi vonatkozások megjelenítése. Ennek köszönhető, hogy míg az anyagok felhasználásában,
a technikai megvalósításban, a biztonság megteremtésében a mai kor elvárásainak felel meg, témájában, megjelenésében a település múltjára utal. Mivel ez a
környék több évszázadon át királynéi birtok volt, ahol uralkodók pihentek meg,
sőt a tatárjárás idején még az ország újjászervezésének is központja volt, ezért
mindez látványban is megjelenik a parkban.
A játszóhely A Hon Ments-vára Park elnevezést kapta, amely a várkaput idéző
bejárat fölött olvasható. Az egész építmény egy várat formáz a cölöpkerítéssel,
a vártoronnyal, a sövényből telepített útvesztővel, és a fából faragott figurákkal
együtt. A helyszínre belépőt IV. Béla király és felesége 1,5 m-es fából faragott
alakja fogadja, a kerek bástyákon forgatható faágyúkat látunk, van lengőhíd, kötélpálya és toronyból induló csúszda. Itt mindent úgy alakítottak ki, hogy számítottak a gyermeki fantázia szárnyalására és az ismeretszerzési vágyra is. A játék
és a tanulás egy helyen összpontosulhat majd a tervezett játékok, vetélkedők,
ügyességi és sorversenyek alkalmával.
A park használati szabályainak betartása fontos a biztonságos játék, a maradandó élményszerzés érdekében. A helyi óvoda és iskola mellett a környező települések gyermekintézményeire is számít a fenntartó önkormányzat.

Interaktív park
Cím: Segesd, Teleki u. 2.
Tel.: + 36 20/522-52-29 E-mail: muvhaz@segesd.hu
Az intézmény programjairól, rendezvényeiről a település honlapján – segesd.hu -,
valamint a közösségi oldalakon lehet tájékozódni.
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Interaktív park
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Bor- és Pálinkaház
Az alsósegesdi hegyen is felpezsdülhet az élet az idei nyártól. Aki a korábbi években erre járt, az alig ismer rá a környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő
kis présházat a Segesdi Szent László Bor és Pálinkabarát Egyesület használta már
jó ideje. A Kulturális turizmus fejlesztése Segesden című program lehetőséget
adott a megújulásra és a turisztikai célú hasznosításra, s ennek megfelelően már
neve is lett az egykori épületnek: Bor- és Pálinkaház. Ennek falai között éppúgy
helyet kapnak az egyesület programjai mint a helyi termelők nyertes borai és
pálinkái, valamint a gyümölcstermesztés, a bor- és pálinkakészítés hagyományos eszközei. A beruházás eredményeként létrejött épület alkalmas lesz később
gasztronómiai rendezvények, bor- és pálinkaversenyek tartására is.
Beruházási költség: 21 096 000 Ft
A rendelkezésre álló forrásból jelentősen bővült az épület alapterülete, megtörtént az energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, új nyílászárókkal szerelték fel. Az udvaron elkészült a járda, a fúrt kút és a zárt szennyvíztároló, míg a
bejáratnál több gépkocsi számára alkalmas parkolót alakítottak ki.
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A Bor- és Pálinkaház hasznosítása
Segesden régi hagyománya van a gyümölcstermesztésnek, és ebből következően a bor és pálinka készítésének. A környéken mintegy félezer pince található, közülük 150-ben folyik gazdálkodás. A szőlőfajták közül a Lakihegyi mézes,
a Göcseji zamatos, a Zenit, a Zweigelt, a Kékfrankos és a Merlot a jellemző, de
megtalálhatók a direkttermő fajták is mint az Othelló, a Noha és az Izabella. Nagyobb arányban fehérborok készülnek, de jó minőségű a vörösbor, és már egyre
népszerűbb a rosé is. A pálinkakészítéshez az alma, a körte, a kajszibarack, a cseresznye, a meggy, a szőlő, valamint a törköly használatos.
Az első borverseny 1982. február 21-én került megrendezésre, míg az első pálinkaverseny 2007-ben. 2005-ben jött létre Takács László vezetésével a Szent László Borbarát Kör. Ez a civil szerveződés alakult át 2018 decemberében Büki Zsolt
elnökletével, és vette fel a Segesdi Szent László Bor és Pálinkabarát Egyesület
nevet. Harmincnyolc tagja van, akik havonta egyszer találkoznak, de gyakran
szerveznek szélesebb résztvevői körrel is programokat. Ilyenek a bor- és pálinkaversenyek, a májusfa kitáncolása, a Márton napi borkóstoló, a karácsonyi forralt
borozás és az éjféli mise utáni borkóstoló. Az egyesület célkitűzései között szerepel a hagyományőrzés, a falu életében való aktív részvétel, az ismeretterjesztés,
a régi értékek ápolása. Gyűjtik a régi népi élet emlékeit, a bor- és pálinkakészítés
hagyományos eszközeit (puttony, kád, régi metszőolló, tőkevágó, borcsap, stb.),
melyek bemutatására kiválóan alkalmas helyszín lesz a megújult Bor- és Pálinkaház. A díjnyertes italokat ugyancsak megőrizték, eddig mintegy 20 palack bort
és 12 üveg minőségi pálinkát rejt a tárló.
Segesden hagyományosan minden év március elején rendeznek bor- és pálinkamustrát, amikor a helybeli gazdák megmérettetik az általuk készített nedűket. Az
egyesület emellett részt vesz a környékbeli bor- és pálinkaversenyeken is, ahol
számos kiemelkedő helyezést értek el eddig. A megyei pálinkaversenyen a legjobb eredményük a champion díj és a különdíj volt.
Mostantól már igazán méltó helye lesz a segesdi bor-és pálinkakészítés bemutatásának. Az egyesület vállalta, hogy gondos gazdaként kezeli az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, amely alkalmas lehet gasztronómiai és kulturális rendezvények tartására is. A későbbiekben a Bor- és Pálinkaház trezorjában
tervezik elhelyezni a következő évek bor- és pálinkaversenyeinek legkiválóbb
díjazott italait.
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Az Interaktív park használatának rendje:
1. A játszótéri eszközök, padok rendeltetésszerűen, díjmentesen használhatók, állapotuk veszélyeztetése nélkül.
2. A játszótér napkeltétől napnyugtáig használható.
3. Az eszközöket csak a megjelölt életkorú gyermekek vehetik igénybe.
4. 6 év alatti gyermekek kizárólag szülői/gondozói felügyelet mellett játszhatnak.
5. 6-14 év közötti gyermekek a felszerelést szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják.
6. 14 éven felüliek csak azon eszközöket használhatják, melyeknél nincs korosztályos kikötés.
7. Mindenki maga felel a szabályok megtartásáért, a rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
8. Iskolai és óvodai csoportok esetében a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.
9. A játszótér területén (+5 méteres körzetben) tilos dohányozni, alkoholt fogyasztani, közbotrányt
okozni.
10. Kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni tilos.
11. A területen tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni.
12. Hulladékot, szemetet az e célra elhelyezett hulladékgyűjtőbe kell tenni.
13. A park kamerarendszerrel védett.

Információ:
Polgármesteri hivatal, Szabadság tér 1.
Tel.: 06 82/ 598-002
E-mail: segesd@latsat.hu
Web: segesd.hu

Információs pont
Polgármesteri hivatal
Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: segesd@latsat.hu
Web: segesd.hu
Projekthonlap: turizmus.segesd.hu
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