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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 
„Közösségépítő tanulmányutak, várlátogatások szervezése" 

 

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) 

Kedvezményezett: Tornyosnémeti Község Önkormányzata  

(3877 Tornyosnémeti, Gazdasor út 12.) 

Pályázati azonosító: 5102-01-0049/18 

 

 

A program koncepciója: 

Közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása, a helyi közösségi fejlesztéseket előkészítő 

tanulmányutak szervezése, történelmi bemutatóhelyek tanulmányozása, ismeretek bővítése 

céljából a program iránt érdeklődő helyi lakosok számára. A pályázat költséghatékonyságának 

érdekében két darab tanulmányút (az Edelényi kastélysziget és a Diósgyőri vár meglátogatása) 

egy útvonalra felfűzve, ugyanazon napon került lebonyolításra, még a harmadik tanulmányút 

(Boldogkői Vár) egy későbbi időpontban került megszervezésre. A megvalósításra került 

szakmai program a helyi igényekre és szükségletekre alapozva jelentős hiánypótló szerepet 

töltött be a településen, hiszen a községnek hátrányos helyzetéből fakadóan nem áll módjában 

anyagi forrást biztosítania történelmi bemutatóhelyek tanulmányozására, viszont a helyi 

önkormányzat a szervezési és lebonyolítási feladatok ellátását szívesen magára vállalta. 

 

A megvalósítás részletes terve / ütemezése: 

Időpont 

(év/hónap/nap) 
Tevékenység részletes leírása 

2019.05.10. 

(péntek) 

Egy darab bérelt autóbusz felhasználásának segítségével, 

szolgáltatás vásárlás (személyszállítás) keretében nyílt lehetőség a 

történelmi bemutatóhelyek megközelítésére (előzetesen megkért 

árajánlat alapján). Gyülekezőhelyként a helyi önkormányzat udvara 

került megjelölésre, az indulás a kora reggeli, még az érkezés a 

kora esti órákra volt tehető.  

Az első úti cél az Edelényi kastélysziget volt. Az edelényi L'Huillier 

- Coburg-kastély az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb 

barokk kastélya. Az 1716-30-ig épült együttest a lotharingiai 

származású L'Huillier Ferenc János egri várkapitány építtette. A 

Bódva szigetén álló kastélyt különlegessé teszik freskókkal díszített 

helyiségei. L'Huillier katonaként részt vett a török elleni 

küzdelemben, Buda visszafoglalásában, s e harcok során szerzett 

érdemeiért bárói címet kapott. Az építkezés befejezését követően a 

báró elhunyt, a díszítő munkákat már özvegye, Santa Croce Mária 

Magdolna készíttette. A végleges befejezés évét (1730) a déli 

homlokzaton elhelyezett emléktábla jelöli. A régebbi épületrészek 

felhasználásával, barokk stílusban épült kastély tervezőjét Voit Pál 

stíluskritikai alapon Giovanni Battista Carlone, egri püspöki építész 

személyében határozta meg. Írásos forrás hiányában azonban 

megoszlanak a vélemények a kastély tervezőjének személyét 

illetően. Carlone mellett felmerült Johann Lucas von Hildebrandt 

bécsi építész neve is. Az együttest egykor francia jellegű barokk 
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kert vette körül. Erről és az épület 18. századi megjelenéséről 

tervek, alaprajzok és homlokzatrajzok maradtak fenn. Gróf 

galánthai Esterházy István ugyanis 1763-1764 között Franz Anton 

Dvorzaczky közreműködésével felértékeltette és felmérettette a 

birtokot. Esterházy jelentős átalakításokat végeztetett a kastélyon, 

az emeleten reprezentatív helyiségeket alakíttatott ki. Az állandó 

kiállítás kizárólag tárlatvezetéssel látogatható.  

A második úti cél a Diósgyőri vár volt. A Diósgyőri vár falai a 

Szinva-patak völgyéből kiemelkedő szikladombra épültek. 

Anonymus a 13. századi Névtelen krónikás említi, hogy itt már a 

honfoglalás idején állt egy földvár, amelyet 1241 körül a tatárjárás 

idején pusztíthattak el. IV. Béla király a tatárjárás után kedvelt 

hívének, Ernye bánnak adományozta a helyet. Ernye bán fia, István 

nádor volt az első, ovális gyűrűvel övezett, két kerek toronnyal 

ellátott kővár építtetője. Több nekibuzdulás után 1962-ben Czeglédy 

Ilona régész vezetésével kezdődött az a tíz éven át tartó feltárás, 

amelynek eredményeként rom állapotában került konzerválásra a 

Diósgyőri vár. Alig derékig ért a Diósgyőri vár, amikor 2013-ban a 

Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése 

projekt keretében arra vállalkoztak, hogy a vár teljes épületrészeit 

rekonstruálják. A műemlékvédelemben úttörőnek számító 

vállalkozásnak az volt a célja, hogy a vár minél többet eláruljon a 

történelméről, azokról az uralkodókról, eseményekről, emberi 

sorsokról, amelyek falaihoz kötődnek. A projekt emellett magában 

foglalta a Lovagi Tornák Tere és a hozzá kapcsolódó Vásártér 

kialakítását valamint a lillafüredi függőkert felújítását, új funkciókkal 

való feltöltését is. A felújított Diósgyőri vár átadására 2014. 

augusztus 30-án került sor, egy évvel később pedig a lovas 

hagyományőrzők és sportesemények is birtokba vehették a Lovagi 

Tornák Terét és a Vásárteret. A vár újra megtelt élettel. Korhű 

berendezési tárgyak, jelmezes animátorok, történelmi játékok, 

hagyományőrző programok és a modern eszközök is segítik az 

időutazást olyan korokba, amelyek sokkal több titkot és 

érdekességet rejtenek, mint gondolnánk. 

A tanulmányút alkalmával a csoportos étkezés (főétkezésként 

elfogyasztott meleg étel és ásványvíz; 48 fő részére) is a 

programunk részét képezte. 

Felmerülő költségek 

Szállítási költség (személyszállítás bérelt autóbusszal; 248 km 

(Edelény, Diósgyőr); 48 fő részére; 110.236 Ft) 

Csoportos étkeztetés (főétkezésként elfogyasztott meleg étel és 

ásványvíz; 48 fő részére; 79.000 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Edelényi kastélysziget; 47 

fő; 58.100 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Diósgyőri vár; 47 fő; 

65.800 Ft) 

2019.06.14. 

(péntek) 

Egy darab bérelt autóbusz felhasználásának segítségével, 

szolgáltatás vásárlás (személyszállítás) keretében nyílt lehetőség a 

történelmi bemutatóhely megközelítésére. Gyülekezőhelyként a 

helyi önkormányzat udvara került megjelölésre, az indulás a 

délelőtti, még az érkezés a kora délutáni órákra volt tehető. 

A harmadik úti cél a Boldogkői vár volt. A Boldogkői vár története 

meglehetősen bonyolult, és a fennmaradt oklevelek szerint is 
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nehezen követhető. A vár építésének pontos idejét nem ismerjük, 

de az bizonyos, hogy a tatárjárás után épült. Mint erődítmény a 

kassai utat és a Hernád völgyét védte. A vár első oklevélben 

Castrum Boldua néven szerepel, 1282-ben egy III. Endre által 

kiállított oklevél alapján. Majd nevezték Bolduakev, Bodókheő, 

Bodókő várának és végül Boldogkő vára lett. A néphagyomány egy 

Bodó nevű aszalómestertől származtatja, aki IV. Bélát menekítette 

meg az üldöző tatárok elől. A vár régészeti feltárása 1963-ban 

indult meg K. Végh Katalin vezetésével, Koppány Tibor tervei 

alapján. A helyreállítás, állagmegóvás után az egykori palotarészben 

turistaszállót alakítottak ki. A festői fekvésű vár kedvelt kirándulási 

célpont lett. A 90-es évek elején a turistaszálló megszűnt, a helyére 

hadtörténeti kiállítás és ólomkatona kiállítás került (az ólomkatona 

kiállítás egy nyolc négyzetméteres terepasztalon a Muhi csatát 

ábrázolja, több mint ezer darab figurával). A vár jelenleg az 

Önkormányzat kezelésében van. 2002-ben újabb nagy 

rekonstrukciós munkálatok és ásatások kezdődtek a várban. A vár 

látványa megváltozott: két torony védőtetőt kapott (a kaputorony 

és a déli torony) az alsó udvar falán körben körülbelül 100 m hosszú 

gyilokjáró épült, amelyről nagyszerű kilátás nyílik a lőréseken át a 

nyugati, illetve az északi irányba. Az “oroszlánsziklán” egy 

sziklakijáró épült. Ezeken kívül történt egy nem kevésbé jelentős, 

de kívülről nem látható átalakítás is. A vár pincéjének és a vár 

borozónak föld alatti összekötése (20 m szintkülönbség). 

 Felmerülő költségek 

Szállítási költség (személyszállítás bérelt autóbusszal; 103 km 

(Boldogkőváralja); 38 fő részére; 49.866 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Boldogkői vár; 33 fő; 

33.000 Ft) 

 
 

A program megvalósításába előzetes visszajelzések alapján, terveink szerint 50-50 fő helyi 

lakost kívántunk bevonni, azonban az újabb, aktualizált igényfelmérés eredményeképpen a 

résztvevői kör létszáma a tervezett 50-50 fő létszámról 47-38 fő létszámra redukálódott. 

 
 

A pályázó részéről közreműködők neve A projektben vállalt feladat megnevezése 

Vasas Tibor, polgármester 
Adminisztrációs, szervezési és koordinációs 

feladatok ellátása. 

dr. Szakály László, jegyző 
Adminisztrációs, szervezési és koordinációs 

feladatok ellátása. 

 

 

A támogatott program elérhetőségének linkje a kedvezményezett honlapján: 

http://www. 

 

Tornyosnémeti Község Önkormányzata vállalta, hogy nyertes pályázat esetén a támogatott 

szakmai programról szóló szöveges és mozgóképes beszámolót, valamint a támogató nevét és 

hivatalos logóját honlapján közzéteszi. 
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Kelt: Tornyosnémeti, 2019. év július hónap 30. napján. 

 

 

 

 

……………..…………………………… 

aláírás 

Vasas Tibor, polgármester 

dr. Szakály László, jegyző 

 

PH 

 


