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Befejeződött Szendrőben a történelem során felhalmozódó gazdag, sokszínű kulturális örökségre
alapozott komplex turisztikai fejlesztési csomag megvalósítása a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00024 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásának keretén belül, melynek köszönhetően Szendrő
Város Önkormányzata 265,95 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós
támogatásban részesült.
A projekt egyaránt szolgálja a városban és annak környékén élők lokálpatriotizmusának erősítését és a
várt turisták minőségi kiszolgálásának javítását, kuriózumszerű élmények kínálatát egységes marketing
és menedzsment keretbe foglalva, közvetetten hozzájárul a térség munkahelyteremtő és- megtartó
képességének javításához és kiváló gazdaságélénkítési lehetőség. A 100% támogatási intenzitású
építési beruházás tehát kivételes lehetőséget jelent a város fejlődése szempontjából a következő
elemek megvalósítása révén.
 Befejeződött a Felső-vár régészeti feltárása, a projekt részeként végzett régészeti munka során
feltárt falszakasz konzerváló megőrzésével bemutathatóvá válik az egykori parancsnoki épület
elhelyezkedése, a megmaradt falrészletekkel. A kiterjesztést stilizáló fa szerkezet szimbolikusan
érzékelteti az építmény méreteit a tervezői megoldás szerint. A lépcső megoldás a belső vár
könnyebb megközelíthetőségén túl, lelátóként, nézőtérként funkcionál majd a jövőben a várrom
előterében rendezendő események során.
 A Szend-Erőd elnevezésű, gabionfalból készült, a vár alaprajzát idéző egyedi élménypark
megépülésével lehetővé vált a várjátékok hangulatának megidézését. Ügyességi akadálypályán,
drótkötélpályán is próbára tehetik magukat az érdeklődők.
 A városközpontban a romos, volt mozi épületének felújítása, a projekt harmadik eleme. Itt kapott
otthont a Látogatóközpont és a vártörténeti kiállítás. A földszinten belépőjegy-árusítás, helyben
készített ajándéktárgyak értékesítő pontja és kávézósarok kialakítása valósult meg. Az emeleti
részen a modern technika segítségével állandó kiállítás mutatja be a szendrői várak történetét. A
Látogatóközpont udvarán egy egyedi „beszélő” tábla segíti a tájékoztatást, a város különböző
pontjain pedig több információs térelem segíti majd a projekt népszerűsítését.
A kivitelezési munkálatok 2021 májusára valósulnak meg.
A projektről bővebb információt a www.vegrevar.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Bodnár-Pásztor Edina, szakmai vezető
Telefonszám: +36 30/729-9135

