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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 
„Közösségépítő, kulturális programok szervezése" 

 

 

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

Kedvezményezett: Zsujta Község Önkormányzata  

(3897 Zsujta, Fő út 29.) 

Pályázati azonosító: 5102-01-0045/18 

 
A program koncepciója: 

Közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása, a helyi közösségi fejlesztéseket előkészítő 

tanulmányutak szervezése, kulturális eseményen, rendezvényen való részvétel, történelmi 

bemutatóhelyek tanulmányozása, ismeretek bővítése céljából a program iránt érdeklődő helyi 

lakosok számára. A pályázat költséghatékonyságának érdekében két darab tanulmányút (a 

Füzéri Vár és a Sárospataki Rákóczi-vár meglátogatása) egy útvonalra felfűzve, ugyanazon 

napon került lebonyolításra. A Diósgyőri vár meglátogatása külön úti célként került 

megjelölésre programunkban. A megvalósításra került szakmai program a helyi igényekre és 

szükségletekre alapozva jelentős hiánypótló funkciót töltött be, hiszen Önkormányzatunk 

forrás lehetőségei meglehetősen beszűkültek és csupán saját erőből sajnos még csak szóba 

sem kerülhet hasonló közösségépítő, kulturális programok megvalósítása. A pályázati projekt 

megvalósításával összefüggésben felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatok ellátást 

Zsujta Község Önkormányzata térítésmentesen vállalta. 

 

A megvalósítás részletes terve / ütemezése: 

Időpont 

(év/hónap/nap) 
Tevékenység részletes leírása 

2019.05.25. 

(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 kora esti órákra volt tehető.  

Az első úti cél Füzér Vára volt. A csodálatra méltó természeti 

környezetben fekvő Füzér, egyike az ország kevés olyan magánföldesúri 

várának, melyről nagy valószínűséggel állítható, hogy már a tatárdúlás 

előtt állt. Egyedülálló történelmi rekonstrukciós munka terepe a kevés, 

különleges építészeti emlékek őrzőjeként megmaradt magyarországi 

várak egyike, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzér. 2015 végére 

rekonstruálták a várkomplexum épületét annak érdekében, hogy az oda 

látogatók maguk is a vár életének részeseként érezhessék magukat.  

A környezetéből magasra meredő hegyről a zempléni táj fölött őrködő vár 

igazi kuriózumokkal repíti vissza az időben az odalátogatókat.  

A második úti cél a Sárospataki Rákóczi-vár volt (Vörös-torony, 

Rákócziak dicső kora…, Ágyúöntő műhely stb.). Magyarország egyik 

leghíresebb vára, a sárospataki Rákóczi-vár hazánk legnagyszerűbb késő 

reneszánsz műemlékei közé tartozik, egyben az ország legjelentősebb 

Rákóczi kultuszhelye. Országunk északkeleti térségének meghatározó 

városát jelenti Sárospatak. A Bodrog-folyó mentén hosszan elnyúló 

település magjának barokk utcasorai egyenest nekivezetik a látogatót a 



 

2 
 

legnevezetesebb történelmi műemlék, a Rákóczi-vár bejáratához. 

Végigjárva a boltíves termekben berendezett kiállításokat, felidézhetjük a 

históriás idők letűnt pillanatait, az egykoron itt élt emberek szellemét.  

A tanulmányutak alkalmával a csoportos étkezés (főétkezésként 

elfogyasztott meleg étel és ásványvíz; 30 fő részére) is a programunk 

részét képezte. 

Felmerülő költségek 

Szállítási költség (személyszállítás bérelt autóbusszal; 184 km (Füzér, 

Sárospatak); 42 fő részére; 67.564 Ft) 

Csoportos étkeztetés (főétkezésként elfogyasztott meleg étel és 

ásványvíz; 30 fő részére; 39.000 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Füzér Vára; 29 fő; 46.350 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Sárospataki Rákóczi-vár; 41 fő; 

58.000 Ft) 

2019.06.29. 

(szombat) 

Egy darab bérelt autóbusz felhasználásának segítségével, szolgáltatás 

vásárlás (személyszállítás) keretében nyílt lehetőség a történelmi 

bemutatóhely 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 a Diósgyőri vár megtekintésére került sor. 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; 30 fő részére) is a programunk 

részét képezte. 

Felmerülő költségek 

Szállítási költség (személyszállítás bérelt autóbusszal; 150 km 

(Diósgyőr); 38 fő részére; 72.390 Ft) 
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Csoportos étkeztetés (főétkezésként elfogyasztott meleg étel és 

ásványvíz; 30 fő részére; 39.000 Ft) 

Egyéb szolgáltatás vásárlás (belépőjegy: Diósgyőri vár; 38 fő; 42.150 Ft) 

 

A pályázati programunk szakmai megvalósítását 2019.05.18-ra (szombat) és 2019.06.08-ra 

(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: 

2019.05.25. (szombat) és 2019.06.29. (szombat) időpontra módosult. 

  

A program megvalósításába előzetes visszajelzések alapján, terveink szerint 30-30 fő helyi 

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

résztvevői kör létszáma a tervezett 30-30 fő létszámról 42-38 fő létszámra módosult. 

 

A pályázó részéről közreműködők neve A projektben vállalt feladat megnevezése 

Koncsol József Sándor, 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. 

 

Zsujta 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: Zsujta, 2019. év július hónap 30. napján. 

 

 

 

……………..…………………………… 

aláírás 

Koncsol József Sándor, polgármester 

dr. Szakály László, jegyző 
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