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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 
„Közösségépítő tanulmányút szervezése az Egri és Boldogkői Várba " 

 

 

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

Kedvezményezett: Hernádszurdok Község Önkormányzata  

(3875 Hernádszurdok, Rákóczi út 18.) 

Pályázati azonosító: 5102-01-0066/18 

 
A program koncepciója: 

Közösségépítő kulturális alkalom megvalósítása, a helyi közösségi fejlesztéseket előkészítő 

tanulmányút szervezése, történelmi bemutatóhely tanulmányozása, ismeretek bővítése 

céljából a program iránt érdeklődő hernádszurdoki lakosok számára. A pályázat keretében két 

darab tanulmányút (a Boldogkői Vár és az Egri Vár meglátogatása) került lebonyolításra. A 

megvalósításra került szakmai program a helyi igényekre és szükségletekre alapozva jelentős 

hiányt elégített ki a településen, ugyanis a községnek halmozottan hátrányos helyzetéből 

fakadóan nem áll módjában anyagi forrást biztosítania hasonló kulturális esemény 

(közösségépítő várlátogatás) megszervezésére, azonban a helyi önkormányzat a szervezési és 

lebonyolítási feladatok terhét szívesen felvállalta. 

 

A megvalósítás részletes terve / ütemezése: 

Időpont 

(év/hónap/nap) 
Tevékenység részletes leírása 

2019.06.01. 

(szombat) 

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. 

Az első úti cél a Boldogkői vár volt. A Boldogkői vár története 

meglehetősen bonyolult, és a fennmaradt oklevelek szerint is 

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 
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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; 96 km 

(Boldogkőváralja); 28 fő részére; 44.005 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Boldogkői vár; 21 fő 

26.100 Ft) 

2019.06.08. 

(szombat) 

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 

késő délutáni órákra volt tehető. 

 A tanulmányút alkalmával sor került a Dobó István Vármúzeum és 

az Egri csillagok Panoptikum megtekintésére, továbbá egy 

tárlatvezetésen való részvételre is az aknafigyelő folyosóban, 

valamint a Gárdonyi Géza Emlékház és a Valide Szultána Fürdőrom 

megtekintésére is. Eger vára a 16. században, a török megszállás 

miatt három részre szakadt Magyar Királyság végvárrendszerének, 

„Európa védőpajzsának” fontos erőssége volt. Ezer éves 

történetének leghíresebb eseménye az 1552-es ostrom, amikor a 

Dobó István által vezetett kétezer fős védősereg közel 

harmincszoros török túlerővel szemben megvédte a várat. Elsőként 

a korabeli krónikás, Tinódi Lantos Sebestyén örökítette meg 

históriás énekében a győzelmet, amely további irodalmi és 

képzőművészeti alkotások közvetítésével vált a nemzeti emlékezet 

részévé. Eger védőinek a magyar hőskultuszban betöltött szerepét 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című nagyhatású regénye, illetve az 

ebből készült film erősítette tovább. Az Eger patak fölötti Várhegyen 

a magyar államalapítás utáni időszakban alapozták meg az első 

körtemplomot, amit rövidesen követett a Szent János 

evangélistának szentelt püspöki székesegyház. Az egyházi 

épületcsoport eleinte nem volt megerődítve, mert az egri püspök 

menedékvára a közeli felsőtárkányi hegyen emelkedett. A tatárjárás 

idején lerombolt vár pótlására vették körbe kőfalakkal az egri 

templomot, melyből a következő évszázadokban fokozatosan 

kialakult az országrész sorsában döntő fontosságot játszó egri vár. 

Mindenki által ismert leghíresebb ostromát 1552-ben élte meg, 

amikor Dobó István és védőserege sikerrel verte vissza a törökök 

ostromát. A század végén azonban mégis az oszmánok kezébe 

került, akik egészen 1687-ig uralták. Hadászati szerepét vesztve, 

fokozatosan bontották védőműveit, melynek csak a régészeti 

kutatások vetettek véget. Az egri hősök halhatatlan dicsőségét 

hirdető erődítmény azonban még sok emberöltőnyi munkát ad, hogy 

az utókor számára méltóképpen megóvjuk. 

A tanulmányút alkalmával a csoportos étkezés (főétkezésként 

elfogyasztott meleg étel és ásványvíz) is a programunk részét 

képezte. 

Felmerülő költségek 

Szállítási költség (személyszállítás 1 darab bérelt autóbusszal; 349 

km (Eger); 42 fő részére; 155.130 Ft) 
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Csoportos étkeztetés (főétkezésként elfogyasztott meleg étel és 

ásványvíz; 76.200 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Egri Vár; 38 fő (Múzeumi 

belépőjegy, Tárlatvezetés az aknafigyelő folyosóban, Egri csillagok 

Panoptikum, Gárdonyi Géza Emlékház, Valide Szultána Fürdőrom) = 

92.370 Ft) 

 

A pályázati programunk szakmai megvalósítását 2019.05.25-re (szombat) és 2019.06.15-re 

(szombat) terveztük, azonban pályázatunk pozitív elbírálásig saját felelősségre nem kívántuk 

megkezdeni azt, illetve a bírálat / döntés időbeli elhúzódása miatt (2019.04.10.) a támogatói 

döntést követően a tervezett megvalósítási időpontig már nem állt rendelkezésre elegendő idő 

annak előkészítésére, így a program megvalósításának módosított kezdő és záró időpontja: 

2019.06.01. (szombat) és 2019.06.08. (szombat) időpontra módosult. 

  

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 28-42 fő létszámra redukálódott. 

 

A pályázó részéről közreműködők neve A projektben vállalt feladat megnevezése 

Hanyánszki György, 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. 

 

Hernádszurdok Község Önkormányzata vállalta, hogy nyertes pályázat esetén a támogatott 

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

hivatalos logóját honlapján, ennek hiányában a Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal 

székhely településének a honlapján közzéteszi. 

 

Kelt: Hernádszurdok, 2019. év július hónap 30. napján. 

 

 

 

……………..…………………………… 

aláírás 

Hanyánszki György, polgármester 

dr. Szakály László, jegyző 

 

PH 

 

 

 

 


