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1. Bevezetés 

 
Ostoros és Novaj. Két község egymás szomszédságában. Egerhez közel és 

attól bizonyos tekintetben mégis távol. Két község, mely ugyan jelentősen különbözik 
lakosságuk számának tekintetében, mégis közös a történelmük, hasonlít egymásra 
fejlődésük az elmúlt 25 évben. A közös, fejlettebb kistérségbe tartozásuk össze és 
meg is köti őket földrajzi elhelyezkedésük minden előnyével és hátrányával. 

Pályázatunkban azt kívánjuk vizsgálni, mi változott ennek a két községnek az 
életében a 2012-es országgyűlési; ill. a 2013-as önkormányzati választások során. 
Milyen lehetőségeik nyíltak a fejlődésre és az EU-s források felhasználására. Milyen 
az élet az agglomerációban? Mennyire hasonlít ez a többi városkörnyéki település 
életéhez. 

 
1 

 
 

 
Vizsgálati módszerünk Novaj korábbi polgármesterével, Fodor Péterrel és 

Ostoros jegyzőjével, Vasas Ágostonnéval folytatott interjúnkon és a 
hozzájárulásukkal rendelkezésre bocsájtott adatokon alapul. Ennek során 
összehasonlítjuk a két község foglalkoztatási adatait, elemezzük településfejlesztési 
projektkoncepcióikat, összehasonlítva kapcsolódási pontjaikat a megyei 
területfejlesztési koncepcióhoz.        Példákon keresztül mutatjuk be, hogy mi valósult 
meg a fejlesztési koncepciókból. Megvizsgáljuk ezek pozitív és negatív hatásait a 
foglalkoztatásra, majd a helyi gazdaságfejlesztés példáit mutatjuk be az 
agglomerációs térségben. Ezután elemezzük a helyi márkákat és, hogy ezekre 
mennyire építenek a községek; javaslatot teszünkhosszú távú, sikeres 
fenntarthatóságú foglalkozatási programokra; ill. ötletet adni újakra. 

                                                           
1
https://www.google.hu/maps/@47.8659208,20.4592541,4266m/data=!3m1!1e3 (2015.09.28) 

1. ábra Műholdas felvétel 

https://www.google.hu/maps/@47.8659208,20.4592541,4266m/data=!3m1!1e3
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2. A két község bemutatása  

Ostoros 

2 

 
2. ábra Ostoros térkép 

Népessége (2015. jan.1-én): 2577 fő 

Népsűrűsége: 110,33 fő/km2 

Területe: 23,51 km2 

Polgármestere: Kisari Zoltán 

 
Ostoros Novajhoz hasonlóan már a XIII. századtól lakott település; történetét a 

középkortól kezdődően Eger közelsége határozza meg és befolyásolja.  Fekvését 
tekintve Egertől 6 km-re, délkeletre terül el az Ostoros patak völgyében. Határos 
Andornaktályával, Szomolyával, Noszvajjal és Novajjal. 
 
Az egri vár 1552-es ostromakor a falut porig égetik a törökök, lakosai vagy 
elmenekülnek, vagy a tufába vájt pincékben élnek. A szőlőültetvények és a 
szőlőművelés már ekkortól nagyon jelentős a falu életében és mind a mai napig is az 
maradt. A szőlőből készült kiváló minőségű bornak köszönhetően a község a XVIII. 
századtól kezdődően újra benépesül. Szorgos lakóinak köszönhetően a falu 
folyamatos fejlődésnek indult, lakóinak száma 2015-re közelít a 2.600 főhöz. 
Területének nagy részét a II. világháború végéig az egri káptalan birtokolta, a 
szőlőtermesztésnek köszönhetően a mezőgazdaság az ország sok más 
településével ellentétben fejlett technológiai eszközöket tudott használni, pl. a 
szántást gőzgéppel végezték, mely jelentősen felgyorsította a folyamatot és 
felszabadította az élő munkaerőt és az igás állatokat, akik így más 
munkafolyamatokba tudtak bekapcsolódni, növelve a termelékenységet. 
  

                                                           
2
https://www.google.hu/maps/place/Ostoros/@47.856134,20.4501305,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!

1s0x474092fec83a0b6b:0xadf353a7ce81b564 

https://www.google.hu/maps/place/Ostoros/@47.856134,20.4501305,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474092fec83a0b6b:0xadf353a7ce81b564
https://www.google.hu/maps/place/Ostoros/@47.856134,20.4501305,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474092fec83a0b6b:0xadf353a7ce81b564
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Ezt a fejlődést törte meg az 1925-ös földrengés, amely bár rövid ideig tartott és nem 
járt halálos áldozatokkal romba döntötte a falu épületeinek és gazdaságának jelentős 
részét. Az állami segítség az újjáépítésben csak arra volt elég, hogy a falu 
lakosságának a fel tudjon megélni, ezért ezidőtájt sokan szegődtek summásnak a 
Dunántúlra, magukkal vivén a szőlőtermesztésben szerzett szakértelmüket és 
tapasztalatukat. 
 
3 

 
3. ábra Szőlőtermesztés 

 

A II. világháború után Ostorost 1950-ben Borsod megyétől Heveshez csatolták. A 
község fejlődése a szocialista érában tipikus jeleket viselte magán: elindult a 
szövetkezetesítés, megalakult a helyi Egyetértés Szövetkezet. Az 1960-as években 
elsorvadtak a nehezen megközelíthető helyeken lévő szőlőültetvények, mivel azokat 
a szövetkezeti rendszerben már nem lehetett gazdaságosan megművelni. A TSZ ezt 
megpróbálta ellensúlyozni nagyobb szőlőtáblák kialakításával az egykori káptalani 
birtokok helyén a korszerű nagyüzemi gazdálkodás jegyében. 
 Eger közelsége és a jobb élet reménye azonban a lakosságot jellemzően 
Magyarország sok más településéhez arra késztette, hogy a városba költözzön; ezért 
a község lakossága egészen a rendszerváltozásig folyamatosan csökkent.  
A rendszerváltozást követően a szőlők szétosztása és telkek kimérése lassú, de 
fokozatos népességnövekedést hozott magával, melynek következtében a lakosság 
létszáma kb. 40%-al emelkedett.  
  

                                                           
3
http://www.boraszportal.hu 
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A 80-as években a falutól északra kialakított víztározót, mely a szövetkezet és a 
községi tanács birtokában volt 2002-ben privatizálták, amikor is a szövetkezet saját 
tulajdonrészét elárverezte. Az új tulajdonos egyéni vállalkozó megszüntette a fürdési 
lehetőséget és horgásztavat alakított ki, melynek következtében Ostoros neve 
nemcsak a környéken, hanem távolabb is újra a köztudatba került. 

4  
4. ábra Az ostorosi tó 

A rendszerváltozás után újonnan elindult önkormányzatiságnak sok kihívással 
kellett szembenéznie, hogy le tudja küzdeni a szocializmus idején történő 
elvándorlásból és leépülő mezőgazdaságból eredő hátrányait. 
A visszatérő népesség, az Eger közelségéből adódóan újból kiköltözők, a 
szőlőtermelés minőségi fejlesztése lassú, de biztos növekedési pályára állította 
Ostorost. 
 A korábbi önkormányzatok fejlesztési koncepciójában jelentős szerepet foglalt 
el az idegenforgalom, mely Eger közelségéből fakadóan valóban nagy potenciált 
jelent. A borkultúra megőrzése, fejlesztése, a községben található hőforrás 
megnyitásának lehetősége és a víztározó mind olyan potenciált jelent, amihez bátran 
nyúlhat a 2014-ben csak független jelöltekből megválasztott képviselőtestület az 
úgyszintén független polgármester vezetésével. 
 

5  
5. ábra Polgármesteri Hivatal 

 
 

                                                           
4
http://elmenyekvolgye.hu 

5
https://www.google.hu/maps 
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 Az új vezetés elképzelései közé tartozik többek között a belterületi 
önkormányzati utak és járdahálózat fejlesztése, egy egészségügyi centrum 
létrehozása, iskolai tornaterem építése, melyekre dolgozatunkban a későbbiekben 
fogunk kitérni. 
 

6  
6. ábra Madártávlatból 

                                                           
6
http://elmenyekvolgye.hu 
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Novaj: 

7 
7. ábra Novaj térkép 

Népessége (2015.jan.1-én): 1332 fő 

Népsűrűsége: 77,48 fő/km2 

Területe: 18,52 km2 

Polgármestere: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin 

Novaj története, elhelyezkedése nagyon sokban hasonlít Ostoroséra, ami 
nagymértékben közrejátszott abban, hogy dolgozatunkhoz ezt a két települést 
válasszuk. 

 A község Egertől 12 km-re, délkeletre, két domb völgyében fekszik a Novaj 
nevű patak mentén. Már a XII: században ismert volt, az Egri Püspökség birtokaihoz 
tartozott. A török időkben a települést felégették, a török kiűzése után lassan 
népesült be újra, ami úgyszintén párhuzamot mutat Ostoros történetével. 

8 

8. ábra Községháza  

                                                           
7
https://www.google.hu/maps   

8
http://novaj.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
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Szemben Ostorossal a XVIII században Novaj határában zsellértelkeket mértek ki, 
tehát itt a földművelés volt a jellemző a szőlőtermesztéssel szemben.  
A falu határában kőfejtő volt található, ennek kövéből épült az egri minaret. 

 
Ostoros és Novaj, e két egymás mellett elhelyezkedő település fontos szerepet 
játszott Gárdonyi Géza életében, aki Ostoroson vett telket és sok elbeszélésében 
említ környékbeli személyeket. Ezek közül a legismertebb Novajhoz kapcsolódó 
novella a Novaji asszony. 
 

9  
9. ábra Gárdonyi Géza 

 

 A község tagja az Egri Kistérségi Többcélú Társulásnak Ostorossal együtt, 
melynek fő célja az idegenforgalom növelése, a területfejlesztés, a környezetvédelem 
és a helyi munkalehetőségek növelése. 
 Lakosságát tekintve Novaj messze elmarad Ostorostól, mely mint ahogy azt a 
dolgozat további részeiben látni fogjuk, erőteljesen meghatározza a fejlődési-
fejlesztési lehetőségeket. 
 2014-ben megalakult önkormányzata -jellemzően a magyar vidékre, ahol a 
pártpolitikai hovatartozás egy-egy település képviselőtestületének megválasztásában 
jellemzően másodlagos- független képviselőkből és polgármesterből áll. 

10  
10. ábra Üdvözlőtábla  

                                                           
9
http://www.holmagazin.hu 

10
http://margareta.csuhai.hu/?page_name=Novaj 
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3. Számok, adatok, tények 

Ostoros 
 

Foglakoztatási adatok: az önkormányzat nem rendelkezik ilyen jellegű adatokkal, 
szükség esetén a KSH adataira támaszkodnak 
Települési projektkoncepciók: 
 
 
 

Projekt címe Projekt rövid bemutatása 
Projekt 

előkészítettsége  

Projekt 
megvalósításának 
tervezett kezdete 

Iparterületek kialakítása 

A magántulajdonú, Eger 
közigazgatási területével határos 

09/1-53 hrsz-ú területek 
megvásárlását követően ipari 
terület alapinfrastruktúrájának 

kiépítése, az iparterület 
elérhetőségét biztosító 08/1. és 
08/2. hrsz-ú önkormányzati út 

átépítése 

ötlet szintjén áll 2017. 

Közösségi közlekedés 
infrastrukturális é 

intermodális fejlesztése, 
állami és önkormányzati 
utak fejlesztése bel- és 

külterületen 

2503. főközlekedési felújítása, 
autóbusz leálló sáv, peronok 

kiépítése, 8 db esőbeálló 
telepítése, 4 db gyalogátkelőhely 
kiépítése, 2 db forgalomcsillapító 

településkapu létrehozása, 
forgalmi sáv szélesítése és 
újraosztása, belterületen 
kapcsolódó járdaépítés, 

gépjárműparkolók kialakítása 
iskola, orvosi rendelő, templom 

környékén vízelvezető árok 
lefedésével, telephely - 

autóbusz-forduló kialakítása 

a megvalósításhoz 
szükséges 

dokumentumok 
részben rendelkezésre 

állnak 

2015. 

Települési önkormányzati 
infrastrukturális 

létesítményekben 
energiahatékonyság 

növelés, megújuló energia 
felhasználásával 

Önkormányzati hivatal és körzeti 
megbízotti iroda 

épületegyüttesének 
energiahatékonyság központú 
rehabilitációja, önkormányzati 
tulajdonú épület" közel nulla" 

követelményrendszernek 
megfelelő szintre történő 

felújítása 

ötlet szintjén áll 2015. 

Vállalkozások és lakosság 
számára vonzó települési 

környezet kialakítása 

Barnamezős területek 
rehabilitációja közfunkció 

ellátásához, sportkomplexum 
kialakításához útépítés, 

tereprendezés, csapadékvíz-
elvezetés, közvilágítás 

kialakítása. A régió számára is 
egyedi szolgáltatást nyújtó 
extrém fedett sportpálya 

(kerékpárpálya, gördeszka pálya, 
rollerpálya, mászófalak, gokart 

pálya, motocrosspálya stb.) 
kialakítása kezdők-haladók-profik 

igényeihez alakítva, futópálya, 
ifjúsági tábor kialakítása 

ötlet szintjén áll 2016. 
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Projekt címe Projekt rövid bemutatása 
Projekt 

előkészítettsége  

Projekt 
megvalósításának 
tervezett kezdete 

Kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő 

visszatérését segítő 
szolgáltatások bővítése 

Ostorosi Szőlőfürt Óvodában 
családi napközi létesítése új 

szolgáltatásként 
ötlet szintjén áll 2015. 

Vállalkozások és lakosság 
számára vonzó települési 

környezet kialakítása 

Település általános környezeti 
állapotának javítása érdekében 

külterületen - a belterület 
védelme érdekében - 

csapadékvízelvezetési 
árokrendszer és hordalékfogók 

kiépítése, belterületi csapadék és 
belvízvédelmi létesítmények 

rekonstrukciója, részben burkolt 
árokrendszer kialakítása, 

ingatlanbejárók rendezése 

a megvalósításhoz 
szükséges 

dokumentumok 
részben rendelkezésre 

állnak 

2016. 

Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése  

Szociális alapszolgáltatás 
fejlesztése érdekében 1 db 

személygépkocsi, 2 db 
segédmotorkerékpár és 2 db 

kerékpár beszerzése 

ötlet szintjén áll 2016. 

Fejlesztésre kerülő 
zöldterület hasznosítható 

épületállományának 
felújítása 

Település általános környezeti 
állapotának javítása érdekében 
Centrumtér kialakítása Hősök-

tere és Kossuth tér bevonásával, 
parkfejlesztés, meglévő (volt 

tűzoltószertár) épület fejlesztése, 
nyilvános mosdók, pelenkázók 
kialakítása érdekében, Kossuth 

tér 4. ingatlanvásárlás tájház 
kialakításához 

ötlet szintjén áll 2016. 

A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 

családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások 
fejlesztésével  

Ostorosi Szőlőfürt Óvodában 
játszóudvar felújítása, 

szocializációt, mozgásfejlesztést 
segítő eszköz fejlesztése, 

elkülönítő helyiség 
eszközfejlesztése 

a megvalósításhoz 
szükséges 

dokumentumok 
részben rendelkezésre 

állnak 

2015. 
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Megvalósult projektkoncepciók: 
 

- A helyi óvoda fejlesztésére, bővítésére két pályázat került 
kimunkálásra. Az első pályázat a régi épület nyílászáróinak részbeni 
cseréje, illetve a tető és a külső homlokzat felújítására került sor. A 
második pályázat 300 m2 alapterület bővítését és a jelenleg hatályos 
előírások szerinti funkcionális helységek megvalósítását és az épület 
akadálymentesítését irányozta elő. A pályázatok sikeresen 
megvalósultak. Ezen felül energetikai pályázat eredményeként az 
intézmény napelemekkel is ellátásra került, így az energia igényét 
képes részben megtermelni. Az eszközbeszerzési és képzési pályázat 
forrás hiányában elutasítást kapott. 

- Az Arany- Honvéd-Rákóczi utak és az autóbusz öblök pályázati 
beruházását befejezte és a pályázati forrásokkal (82.321.250,- Ft), 
elszámolt az önkormányzat.  

- Sikeres pályázás eredményeként a patak belterületi szakaszának 
rekonstrukciója, burkolása 946 m hosszban megtörtént. A beruházás 
befejeződött, a pályázati forrásokkal (78.865.882,- Ft). elszámoltak. 

- Megvalósítást nyert a Szépasszonyvölgy úti pince- és partfalomlás 
veszélyelhárítása, valamint a Deák Ferenc út 40-42. sz. előtti partfal 
stabilizációs CÉDE támogatással megvalósult programja. A 
Szépasszonyvölgyi beavatkozáshoz 2.267.417 Ft, még a Deák F. úti 
beavatkozáshoz 9.000 Ft összeg támogatást kapott az Önkormányzat, 
melyekkel a programnak lezárását követően elszámoltak 

- Az Alapszolgáltatási Központ felújítása, korszerűsítése befejeződött. A 
program 34.240.225 Ft összeg volt, melyhez 30.816.202 Ft összegű 
támogatást nyert a település önkormányzata 

- Sikeresen pályáztak az Egészségügyi Szolgáltató Ház kialakítására. A 
támogatás összértéke 58.867 Ft, melyhez 10 MFt önerő társul. 

- Sikeresen fejezték be pályázati források igénybevételével az Egri úti és 
a Hősök terei játszóterek fejlesztését. A programra 17.329.200,- Ft 
fordítódott. 

- A Hulladékgazdálkodási Társulás gesztorsága alatt a szemétlerakó 
bánya rekultivációja sikeresen befejeződött. Ezzel egy jelentős 
nagyságú tájseb rehabilitációját végezte el az Önkormányzat. 

- Az intézmények energetikai fejlesztésétsikeres KEOP pályázat 
eredményeként végezték el. A beruházás keretén belül napelemek 
kerültek az óvoda, alapszolgáltatási központ és az önkormányzat 
épületére. A beruházáshoz 12.704.572 Ft támogatást kapott az 
önkormányzat, melynek lezárása folyamatban van. 

- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programokat tudtak 
kialakítani a sikeres TÁMOP pályázat keretében. A 2013-ban 
megvalósított programokhoz 8.878.075 Ft összegű támogatást nyertek, 
mellyel úgyszintén elszámoltak. 

- A strukturált párbeszéd lehetőségei az ifjúsági civil szervezetek részére 
sikeres pályázat keretében 292.830 Ft összegű támogatást nyert az 
Önkormányzat. 
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Hatásuk a foglalkoztatásra: 
Az eltelt időszakban olyan fejlesztés a településen nem jött létre, amely növelte volna 
a helyben foglalkoztatottak számát, ezért a célkitűzéseik jelentős része - mint a helyi 
munkaerő foglalkoztatása - nem tudott megvalósulni. Az Önkormányzat azonban a 
közmunka-programban való részvételével tudott a bajba jutott munkavállalókon 
segíteni. Az elmúlt négy évben a közfoglalkoztatásban 182 fő vett részt.  
 
Potyautas probléma:  
A község egyfajta „potyautasként” használja ki a környező városok közelségét: sok 
diák tanul közép és felsőfokú intézményekben, a városban, ill. az ostorosiak az 
egyéb szolgáltatás terén (egészségügy, kultúra, sport, vásárlás, stb.) is a közeli 
városok adta lehetőségeket veszik igénybe. Ez növeli ugyan a lehetőségeket, de 
véleményünk szerint a helyi összetartozás kárát látja.  
 
Megyei területfejlesztési koncepció: 

- regionális hulladéklerakó építése, fejlesztése  
- regionális hulladékgazdálkodási együttműködés 
- orvosi ügyelet ellátása 
 
 

11 
11. ábra Eszterházy Károly Főiskola 
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Novaj 
 

Foglakoztatási adatok: Novaj lakosságának kb. 3-5%-a regisztrált munkanélküli. A 
munkanélküliek aránya viszont 9,5%. A sokat vitatott helyi közmunkaprogram 
természetesen itt is „működik”.  
 
A foglalkoztatás terén hatalmas érvágás volt a községnek, hogy a Stühmer 
csokoládégyár, ami nem csak a helyi lakosok számára teremtett elérhető 
távolságban lévő munkahelyet, hanem az iparűzési adó jelentős részét is hozta 
helyszűke miatt kiköltözött a maklári Ipari parkba. Az üzem helyi dolgozói most már 
külön kisbusszal kell, hogy ingázzanak lakóhelyük és munkahelyük között. 
Településfejlesztési programok, melyek munkahelyeket teremthetnének, jelenleg 
nem folynak; helyi munkalehetőségeknek is híján van a község. 
 
 

12 
12. ábra Stühmler plakát 

 
 
 

Helyben foglalkoztatottak száma: kb. 150 fő 
Hivatalosan nyilvántartott támogatottak száma 50-55 fő 
Helyi munkalehetőségek: 
 

- Önkormányzat 
- Óvoda 
- Iskola 
- Gondozási központ 
- Ostoros-Novaj Bor Zrt. 
- DEMI 2000 Kft. 
- J.P. ’98 FŰTÉSTECHNIKA KFT 
- Barjosz Kft 
- Berecz-Vill Kft. 
- Helyi egyéni vállalkozók 
- Helyi mezőgazdasági vállalkozók 
- Őstermelők 
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Települési projektkoncepciók: 
 
Folyamatban lévő fejlesztések: 
 

Település Fejlesztés 
Fejlesztés 

állapota 
Fejlesztési 
forrás 

Novaj 
KEOP 4.10/A Napelemes fejl. 
az Óvodánál, Hiv.-nál 

Beadás alatt  

 
Még el nem indult illetve tervezett fejlesztések: 
 

Település Fejlesztés 
Fejlesztés 

állapota 
Szükséges 
forrás 

Novaj 
Csapadékvíz elvezetés, 

záportározók építése 
Terveztetés alatt 300 mFt 

 Helyi Piac kialakítása Terveztetés alatt 15 mFt 

 
Műfüves kislabda pálya 

építése 
Beadott, ill. új 
beadás 

15 mFt 

 
Megvalósult projektkoncepciók: 
Novaj Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt lehetőség szerint 
folyamatosan növekedjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a 
megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen 
finanszírozni tudja. Mint sok más község gazdasági helyzetét, Novajét is alapvetően 
meghatározzák a kormány gazdasági célkitűzései, programjai. A község 
vagyongazdálkodása az elmúlt években növekedést mutatott. 
 
A legfontosabb 2010 óta megvalósult fejlesztések: 

- Ált. Isk. – Műanyag nyílászárók cseréje - 2011 
- Egészségügyi központ kialakítás - 2011 
- Könyvtár felújítása - 2011 
- Ált. Isk. – Fűtés korszerűsítés, kazán cserék – 2012 
- Térfigyelő rendszer - 2013  
- Ravatalozó felújítás - 2013  
- Doni Hősök emlékművének felújítása - 2013 
- Tábla rendszer - 2014 
- Falu hangosítási rendszere – 2014, 
 

Hatásuk a foglalkoztatásra: A megvalósult településfejlesztési koncepcióknak nem 
volt hatásuk a foglalkoztatásra, mivel új munkahelyeket nem sikerült teremteni velük. 
Potyautas probléma: Hasonlóan Ostoroshoz Novaj is a „bőség zavarával” küzd a 
közeli városok nyújtotta lehetőségek miatt. A község kisebb lélekszáma még jobban 
csökkenti a helyi összetartozás érzésének kialakulását.  
Megyei területfejlesztési koncepció: 
- regionális hulladéklerakó építése, fejlesztése Hejőpapiban 
- regionális hulladékgazdálkodási együttműködés 
- orvosi ügyelet ellátása 
- záportározó építése a falu felső határában a Mocsolyási pincék felett 2 db, az 
Akácfa u. 1 db 
- kistérségi kerékpárút építése 
- belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer építése  
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4. Mik azok az okok, ami miatt e két település mégis hátrányt 
szenved az agglomerációban való léte miatt?  
 

Ebben a pontban közös szempontok alapján megvizsgáljuk, hogy mik azok az 
okok, amik miatt e két településnek „az egri vár árnyékában kell élnie”. 
 

Ostoros: 
 
Elhelyezkedés: Egertől 6 km-re, az egri Bükkalján, Heves megye keleti középső 
részén található a település 
Közlekedés: az M3-as autópályáról Mezőkövesd-Novaj érintésével közelíthető meg 
a legjobban.  Közúton 6 km-re található Egertől és 16 km-re Mezőkövesdtől. A 
község vasútállomással nem rendelkezik, de pl. Egerbe számos autóbusz indul az 
ingázók igényeihez igazítva egészen a késő esti órákig, kb. 15-20 perces 
menetidővel, ami az utak minőségét és vonalvezetését tekintve elfogadhatónak 
mondható. 
Helyi munkalehetőségek: ebben a tekintetben jelentősen érezhető a két közeli 
város; Eger és Mezőkövesd elszívó ereje, az azokban megtelepült ipari vállalatokkal. 
Helyi szinten kiskereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek üzemelnek legfőképp a 
vállalkozói réteg által kínált lehetőségeken kívül. Kb. 250 helyi vállalkozás működik, 
ebből legnagyobb az Ostoros-Novaj Bor Zrt, amely, mint neve is mutatja, a két 
községre épít; egyben a legnagyobb munkáltató is mindkét településen, közel 70 
fővel. A legtöbb munkalehetőséget a szőlőművelés adja. 
Demográfiai adatok: 2577 lakos, melyből 100 férfira 108 nő jut. Magas a felsőfokú 
képzettséggel rendelkezők aránya, a KSH adatai szerint: a 25 évesnél idősebb 
népesség 21,9%-a rendelkezik ilyen végzettséggel.  
Infrastruktúra: Eger és Mezőkövesd „biztosítja” a közintézményi hálózatot 
(kórházak, bakok, rendőrség, tűzoltóság, közép és felsőfokú iskolák, szállodák, 
különböző szolgáltatások, üzletek, bevásárlóközpontok, stb.).  
A helyi infrastruktúra része a községben lévő sok szálláshely; ill. az önkormányzati 
részvétel a közfeladatok ellátásában. 
 
 

13 
13. ábra Gyári munka Egerben  
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Közfeladatok ellátása pl. oktatás (általános iskolák fenntartása, közmunka-
program, vállalkozások tevékenysége.):az önkormányzat, tartja fent az óvodát, az 
általános iskolát, a közösségi házat és az Alapszolgáltatási Központot, mely 
különböző ellátási formákkal (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
gyermekjóléti szolgálat, idősellátás) áll a rászorulók rendelkezésére. A helyi könyvtár 
2014-től visszaköltözött a felújított Közösségi Házba. Új bútorzatát egy, az NKA által 
kiírt pályázaton nyerte, a könyvtáros pedig felsőfokú végzettséggel, 
részmunkaidőben tevékenykedik. A helyi „Szőlőfürt” óvoda szintén új épületben 
található, az épület energiaellátását napkollektorok segítik. A gyermeklétszám miatt 
ugyan egy csoportszoba üresen áll, de azt tornaszobaként hasznosítják; ill. egy 
helyiséget a Védőnői Szolgálat rendelkezésére bocsátottak. 
 
A csoportlétszámok a következőképpen alakultak 2014-15-ben: 

Csoport Október Május 

Kiscsoport 20  24 

Középső csoport 20  19 

Nagycsoport 24  25 

Összesen. 64  68 

Mindehhez pedig a személyi feltételek az alábbiak szerint adottak: 

óvodaped. dajka óvodatitkár konyhalány 
pedagógiai 
asszisztens 

Összesen 

6 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1 fő 12 fő 

 

14 

14. ábra Óvodás gyermek  
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Az óvoda az alábbi szolgáltatásokat „nyújtja”: 
 

 

Foglalkozá

s 

Kiscsopor

t 

(fő) 

Középs

ő 

csoport 

(fő) 

Nagycsopor

t 

(fő) 

Összese

n 

(fő) 

Hittan 0 6 7 13 

Modern 

tánc 
0 0 8 8 

Dráma 0 0 12 12 

Angol nyelv 

HelenDoron 

0 5 6 11 

Ovi foci 0 6 10 16 

alapozó 

terápia 
0 1 5 6 

 

15 
15. ábra Ostorosi óvoda 
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Közösségi élet szervezése, civil szervezetek tevékenysége: A könyvtár 1.592 
kötetes gyűjteményéhez 164 beiratkozott olvasó társul, 595 fős éves látogatással 
2014-ben. 14 rendezvényén 286 fő vett részt. 

 

A civilszervezetekmunkájáróláltalánosságban azt mondhatjuk, hogy tevékenységük 
során –melyet a „Civil Kerekasztallal”egyeztetnek számos hagyományalapító és őrző 
rendezvényt szerveznek, melyek szervesen kapcsolódnak a község kulturális és 
közművelődési tevékenységéhez. AHagyományőrzőésNyugdíjasKlub üzemelteti a 
helyi Tájházat (Tájpincét); ill. aktívan segítenek a település különböző 
rendezvényeinek lebonyolításában.A helyi Vöröskereszt a hagyományos falunap 
keretén belül megszervezi az „Ostorosi Egészség Nap-ot”, ahol számos megelőző 
és szűrő vizsgálat mellett egészségügyi témájú előadásokat tartanak a lakosságnak. 
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Novaj: 
 
Elhelyezkedés: A Bükk lábánál, Egertől 9 km távolságra terül el két domb völgyében 
a Novaj patak mentén. 
Közlekedés: az M3-as autópályáról Mezőkövesden, vagy Kerecsendnél letérve Eger 
városán át közelíthető meg a legkönnyebben. Vasútállomással úgyszintén nem 
rendelkezik. A buszjáratok Eger irányába az Ostorosihoz hasonló sűrűséggel 
közlekednek, bár az alig 10 km-es távolságot közel 30 perc alatt teszik meg, ezzel 
jelentősen meghosszabbítva az ingázni kényszerülők utazási idejét.  
Helyi munkalehetőségek: Eger és Mezőkövesd itt is elszívja a munkaerő jelentős 
részét, mégis több Kft.; ill.egyéni vállalkozás működik a faluban. A Stühmer 
csokoládégyár Maklárra települése növelte az ingázók számát.Kiegészítő 
tevékenységként sokan foglalkoznak a szőlőtermesztéssel és a hozzá kapcsolódó 
borászattal. 
Demográfiai adatok: A lakosság 1.332 fő, összetételéről sajnos nem sikerült bővebb 
információkat találnunk. 
Infrastruktúra: Eger és Mezőkövesd közelsége –Ostoroshoz hasonlóan- itt is 
biztosítja, hogy a lakosok viszonylag könnyen hozzáférhessenek a különböző 
szolgáltatásokhoz, ill. az állami intézmények (kórházak, iskolák) használatához. 
A helyi infrastruktúra terén a község az általánosan megszokott alapintézmények 
működtetését biztosítja. 
Közfeladatok ellátása pl. oktatás (általános iskolák fenntartása, közmunka-
program, vállalkozások tevékenysége.):Novajon iskola, óvoda, orvosi rendelő és 
védőnői szolgálat is működik. Alapfokú oktatási intézményeit mikrotársulásos 
formában, Noszvaj Önkormányzatával közösen látja el. Intézkedéseket tesz az 
intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az 
intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek 
bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján.  
Fenntartja a háziorvosi ellátást, az Országos Alapellátási Intézettel (OALI) 
szerződéssel, a védőnői ellátást, - egyéni vállalkozóval. Támogatja az egészségügyi 
ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati 
lehetőségeket keres.  
Az önkormányzat a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja a 
Gondozási központ keretén belül:  

- házi segítségnyújtás 
- idősek klubja  
- családsegítés 
- étkeztetés 
 

Az Önkormányzat családsegítő szolgálatot is működtet.  
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat hosszú és rövid 
távú programot készít, együttműködési megállapodást köt a Munkaügyi Központtal, 
megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,kihasználja a 
közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. Az Önkormányzat 
közigazgatási feladatait jelenleg a Polgármesteri –Hivatal jegyzősége látja el. A 
tervek között viszont már szerepel a körjegyzőség kialakítása, valószínűleg Noszvaj 
településsel. 
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További helyi közfeladatok: 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  
- kulturális tevékenység 
- természetvédelem, 
- állatvédelem, 
- környezetvédelem 
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 

érdekképviselet 
- sport 
- közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, 

mentés, katasztrófa-elhárítás 
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység 
- közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, 

fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem 
- temető üzemeltetés 

 
Közösségi élet szervezése, civil szervezetek tevékenysége:Novajon több 
egyesület is működik, közülük jelentősebb a Faluvédő Egyesület, a Hagyományőrző 
Egyesület, a Falusi vendéglátók és a helyi polgárőr egyesület. Az önkormányzat 
tervei között szerepel a helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata, a könyvtár 
működtetését a Kistérség keretein belül mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetésével 
valósítják meg. Biztosítják aa kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 
szervezetek (pl. faluvédő egyesület, zöldszíves ifjúsági klub) működéséhez 
szükséges közösségi helyet. Az önkormányzat gondoskodik a település 
sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben 
tartásáról. Az Attila utcai sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, 
amely alkalmas helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény 
lebonyolítására. Támogatja a település sportegyesületét, Segíti és szorgalmazza a 
sportegyesület pályázati tevékenységét.  
A civil szervezeteknek vannak saját rendezvényeik, eseményeik, amiket a lakosok 
figyelemmel kísérnek. Jelentős a részvételük a település közéletében. Részt vesznek 
a rendezvények lebonyolításában is. 

Sport:   Novaj-Ostoros Sport Egyesület 

Civil szervezetek: Novaj Faluvédő Egyesület 

   Novaj Idegenforgalmáért Egyesület 

   Novaji Hagyományőrző Egyesület (Asszonykórus) 

   Novaji Polgárőr Egyesület 

   Novaji Majorette csoport 
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Ezen szempontok alapján megállapíthatjuk, hogy mind Ostoros, mind pedig 
Novaj profitál Eger és Mezőkövesd közelségéből, de inkább hátrányt szenved abból, 
hogy a két városban megtelepült vállalkozások elszívják a helyi munkaerőt, mivel 
annak jobb körülményeket (fizetés, szociális juttatások, stb.) tudnak nyújtani. A 
közép- és felsőfokú oktatási intézmények közelsége ugyan lehetővé teszi, hogy jól 
képzett, kvalitatív munkaerő váljon a későbbiekben a fiatalokból, akiket viszont nem 
feltétlenül vonz majd a csendes falusi lét, bár ostorosi viszonylatban a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya más képet sugall.  

 
Egyértelmű hátrányként értékeljük a községek elhelyezkedéséből adódó vasúti 
becsatlakozás hiányát és a rövid távok ellenére hosszú autóbuszos menetidőket. 
Mindezek a tényezők a mai felgyorsult, feszes tempójú világban, arra késztetik-
kényszerítik az embereket, hogy praktikusabb megoldásokat találjanak. Ezek közé 
tartozik legegyszerűbb esetben a saját gépjármű használata, amit viszont csak a 
viszonylag jól keresők engedhetnek meg maguknak, a gépjárművek közös 
használata (az egy munkahelyen dolgozók között); ill. extrémebb esetekben a 
városokba, albérletbe költözés, amennyiben a munkaidő beosztás nem teszi 
lehetővé a napi hazajárást. 
 
Ennek további veszélyeként azt látjuk, hogy az albérletbe költözők inkább arra 
fognak törekedni, hogy a városokban keressenek maguknak a későbbiekben 
végleges lakásmegoldást, ami pedig az állandó lakosság újbóli csökkenését fogja 
magával hozni. 

Mik a TOP 6.0 prioritásai?  
 
2012-től a megyei önkormányzatok feladatai jelentős átalakuláson mentek 
keresztül, kiemelt hangsúlyt kapott a terület- és vidékfejlesztés; ill. a 
területrendezés. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
tartalma is jelentős változásokon ment keresztül az uniós források kereteinek 
változásával; ill. a 2014-es önkormányzati választásokon bekövetkezett 
személyi választások is eredményezhették azt, hogy a településeken 
megváltozhattak azok fejlesztési elképzelései. 

A TOP 6.0 prioritásai közül a következő célokat vetnénk Ostoros és Novaj 
tekintetében górcső alá a teljesség igénye nélkül: 

 
- Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók 
- A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 
- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
- A helyi identitás és kohézió erősítése 
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Mik azok a helyi elképzelések, amik illeszkednek a támogatási rendszer 
prioritásaiból kiemelt pontokba? 
 
 
 

Ostoros: 
 
 

 
- Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési 

akciók 
 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő 
helye 

A projekt rövid bemutatása 

Túraútvonal és 
pihenőhely 
kialakítása 

063/4. hrsz., 
1242. hrsz. 

Túraútvonal kiépítése az 
Ostorosi tó 
körbejárhatóságának 
biztosításával, pihenőhelyek 
kialakításával, "Csúnya 
munka" török kori építmény 
érintésével, Ostorosi tájpince 
célállomással. 

Önkormányzati 
hivatal 
tetőterében 
turisztikai 
szálláshely 
kialakítása 

129. hrsz. 

Turisztikai szálláshelyek 
létesítése céljából 
önkormányzati hivatal 
tetőterének kiépítése. 

Ostorosi 
tájpince 
felújítása, 
értékesítési 
tevékenységbe 
történő 
bevonása 

84/N. hrsz. 

Önkormányzati tulajdonú 
tájpince felújításával, 
értékesítési tevékenység 
kialakítása, összehangolt 
marketing és márkaépítési 
akciók lebonyolítása. 

Tájház 
kialakítása 

75. hrsz.-ú 
magántulajdon 

A település központi részén 
elhelyezkedő életveszélyes 
ingatlan átépítésével, 
felújításával tájház és parkoló 
kialakítása. 
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- A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő 
helye 

A projekt rövid bemutatása 

2503-as 
közlekedési 
úton 
körforgalom 
kialakítása 

2503. 
főközlekedési 
út 

Eger felől a lakópark I. és 
lakópark II. irányában, illetve 
a település központja felé a 
közúti forgalmat szétosztó 
körforgalom kialakítása. 

Elkerülő út - 
Eger Kistályai 
út összekötése 
Ostoros 
érintésével a 
Noszvaji úttal 

2503. sz. főút, 
0277. hrsz. 
külterületi út, 
09/1. hrsz. 
külterületi út 

Eger Kistályai útról indulva a 
Kőporos tető és az Egri 
repülőtér érintésével Noszvaji 
úthoz csatlakozva alternatívát 
ad Eger város keleti 
elkerüléséhez, megoldja a 
Kőporos tető problémáját, 
jelentős területeket tár fel 
vállalkozások, szolgáltatások 
számára. Biztosítja a dél 
Borsodi körgyűrű elérését. 

Dél- Borsodi 
körgyűrűhöz 
csatlakozás 

Eger-Ostoros-
Szomolya-Tard-
Bogács-
Bükkzsérc-
Cserépfalu-
Cserépváralja 
külterületei  

A program a legrövidebb úton 
biztosítja a Dél-Borsodi 
települések Egerbe jutását. 
Feltárja az Egri repülőteret a 
turisták számára. Jelentős 
területeket tár fel 
vállalkozások és 
szolgáltatások számára. 

 
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 

 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő helye A projekt rövid bemutatása 

Helyi piac 
kialakítása 

84., 358. hrsz. 
Közterület 
igénybevételével 

Meglévő épületben 
vizesblokk kialakításával fa 
pavilonok, árusító asztalok 
telepítésével térburkolással 
és parkosítással helyi piac 
kialakítása. 
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- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő 
helye 

A projekt rövid bemutatása 

Túraútvonal és 
pihenőhely 
kialakítása 

063/4. hrsz., 
1242. hrsz. 

Túraútvonal kiépítése az 
Ostorosi tó körbejárhatóságának 
biztosításával, pihenőhelyek 
kialakításával, "Csúnya munka" 
török kori építmény érintésével, 
Ostorosi tájpince célállomással. 

Önkormányzati 
hivatal 
tetőterében 
turisztikai 
szálláshely 
kialakítása 

129. hrsz. 

Turisztikai szálláshelyek 
létesítése céljából 
önkormányzati hivatal 
tetőterének kiépítése. 

Ostorosi tájpince 
felújítása, 
értékesítési 
tevékenységbe 
történő bevonása 

84/N. hrsz. 

Önkormányzati tulajdonú 
tájpince felújításával, értékesítési 
tevékenység kialakítása, 
összehangolt marketing és 
márkaépítési akciók 
lebonyolítása. 

Tájház 
kialakítása 

75. hrsz.-ú 
magántulajdon 

A település központi részén 
elhelyezkedő életveszélyes 
ingatlan átépítésével, 
felújításával tájház és parkoló 
kialakítása. 

"Csúnya munka" 
török kori 
építmény 
rehabilitációja 

Ostoros Községi 
külterület 0130/2. 
hrsz.  

Török kori darázskőépítmény 
állagmegóvásához vízelvezetés, 
világítás, térrendezés, 
információs táblarendszer 
kiépítése. 

 
Kerékpárút / pihenő – kerékpár pálya („extrém”), idegenforgalmi telepítése 
Fejlesztési tervezett helyszíne: 
Ostoros község bel- és külterülete a 2503. sz. út nyomvonalán Eger város Sas úti 
csomópontjához csatlakoztatva (I-II-III. szakasz) 
Fejlesztés tervezett összköltsége: 
I. szakasz: 127 millió Ft (5 km) 
II. szakasz: 30 millió Ft (1,4 km) 
III. szakasz: 27 millió Ft (1,0 km) 
Bevonásra tervezet partnerek köre: 
Önkormányzat 
Előkészítettség (rendelkezésre álló tanulmányok, tervek, engedélyek, stb.) : 
I-II. szakasz engedélyes terv rendelkezésre áll. 
Fejlesztési program rövid bemutatása, műszaki tartalma: 
Ostoros község lakossága is csatlakozni kíván Eger város kerékpárút programjához. 
A kerékpárút megvalósulása esetén lehetőséget fog kínálni Novaj és Dél-borsodi 
települések csatlakozása is. A település munkavállalói teljes egészében Egerben 
dolgoznak. A feltételek kialakulása esetén változni fog a közlekedési kultúra, illetve a 
gépjárműforgalom csökkenésével javulhat a környezetünk védettsége.   
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- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő 
helye 

A projekt rövid bemutatása 

Autóbusz 
megállóhelyek 
létesítése 

Ostoros Község 
belterület 2503. 
sz. főút 
lakóparki 
szakasza 
(2601. hrsz.) 

Az érintett lakosságnak (600-
800 fő) több, mint másfél km 
távolságban van az elérhető 
buszmegálló. 

Gyalogos 
átkelőhelyek 
kialakítása 

Ostoros Község 
belterület 2503. 
sz. főút 
szakaszán Egri 
úti lakópark, 
Egri út, temető, 
Petőfi út 
templom, 
Széchenyi út - 
Deák F. út 
kereszteződése 

Gépjármű forgalom 
megnövekedése miatt a 
közintézmények 
megközelítése nem 
biztonságos.  

 
- A helyi identitás és kohézió erősítése 

 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő helye A projekt rövid bemutatása 

Templom előtti 
tér felújítása, 

parkoló építése 

946/1., 67. hrsz. 
Önkormányzati 

tulajdon 

Templom tér felújítása 
térburkolással, járda 

felújítással és parkoló 
kialakításával. 

Helyi piac 
kialakítása 

84., 358. hrsz. 
Közterület 

igénybevételével 

Meglévő épületben 
vizesblokk kialakításával fa 
pavilonok, árusító asztalok 
telepítésével térburkolással 
és parkosítással helyi piac 

kialakítása. 

Idősek 
apartman 
otthona 

lakókomplexum 
létrehozása 
teljes körű 

egészségügyi 
és szociális 

ellátás 
biztosításával 

2619., 2620. 
hrsz.-ú 

ingatlanok, 2 ha 

Idős emberek 
életminőségének javítása 

érdekében apartman lakások 
létrehozása egészségügyi és 

szociális háttér 
biztosításával. 
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SWOT analízis 
 

Erősségek 
 Vonzó, szép természeti környezet  

 Kiépült műszaki infrastruktúra 
 Számos új beépítés (lakóház) 

 Pincesor 
 Alacsony a munkanélküliségi ráta 
 Növekvő népesség (bevándorlási 

többlet) 
 

Gyengeségek 
 Kevés munkahely a településen (a 

foglalkoztatottak többsége eljáró) 
 Peremterületeken jelentős az avult 

épületek száma 
 Természetes fogyás 

 Hiányzik a pincék felmérése 
 

Lehetőségek 
 Munkahelyteremtésre alkalmas 

területek kialakítása 
 Turisztikai fejlesztések (borvidék, 

természeti környezet, jó fekvés) 
 Szomszédos településekkel való 

kapcsolat erősítése 
 

Veszélyek 
 Tőkeszegénység  

 Környező, hasonló adottságokkal 
rendelkező települések nagyobb 

ütemben történő fejlődése 
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Novaj: 
 

Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók 
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a 
munkanélküliek aránya 3-5 % között mozog. 
Novaj tervei között az alábbiak szerepelnek: 

- Teniszpálya építése (bekerülési költség minimum 6,5 millió Ft önkormányzat 
önrésze: 1,3 millió Ft) 

- Orvosi rendelő, védőnői szolgálat kialakítása (bekerülési költség minimum 8,0 
millió Ft) 

-  a fejlesztési elképzeléseknél segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, 
valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat 

- kalandpark építése 
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és 

tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával. 
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, 

ehhez a honlapján, valamint a helyi kábel-TV csatornáján hirdetési 
lehetőséget biztosít 

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 
- népszerűsíti az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatást, és az 

idényjellegű, illetve alkalmi feladatok ellátása (pl. kaszálás, hó eltakarítás, 
síkosság mentesítés stb.) esetén megvizsgálja az alkalmi munkavállalói 
könyvvel való foglalkoztatás lehetőségét. 

 
A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

- Buszmegálló építése (bekerülési költség minimum 18 millió Ft) 
- Novaj-Szomolya mezőgazdasági összekötő út építése (tervdokumentáció 

megújítása bekerülési költség 2 millió Ft, kivitelezési munka maximum 200 
millió Ft) 

- kerékpárút építése, 
- járdák építése 

 
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 

- Általános iskola fűtés korszerűsítése (bekerülési költség minimum 21 millió Ft 
önkormányzat önrésze: 4,2 millió Ft) 

- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása, 
- A helyi ipar számára a településen egy külön területet terveznek kijelölni 
- A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében 

össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a 
településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a 
telephelyük.  

- bemutatkozási lehetőség a helyi vállalkozásoknak az önkormányzat honlapján 
- piactér kialakítása  
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-  
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

- falu szépítése, virágosítása, 
- templom díszvilágítás készítése 
- készpénzfelvevő automata elhelyezése 
- a település turisztikai arculatának fejlesztése 
- kulcsos ház kialakítása a faluház udvarán 
- turisztikai kiadvány készítése 
- a rendezvények promotálása a honlapon, megyei lapban, egyéb médiákban 
- a honlapon vállalkozói térkép létrehozása; ill. megjelenítési lehetőség 

biztosítása a honlapon az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozásoknak. 
 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

- a helyi közutak és közterületek fenntartása 
- belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása  
- járdaépítés, felújítás 

A helyi identitás és kohézió erősítése 
- a közterületek gondozása és tisztán tartása 
- település virágosítási program 
- közterületek fásítása, elöregedett fák pótlása 
- köztéri építmények állagának megőrzésére.  
- intézmények felújítása, fűtéskorszerűsítés 
- idősek támogatása, 
- fiataloknak külön programok szervezése 
- nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok erdősítése, pihenő 

parkká alakítása, 
 
SWOT analízis 

Erősségek 
 turisztikai szempontból szép, 
viszonylag érintetlen természeti 

környezet 
 meglévő infrastruktúra (víz, villany, 

gáz, stb.) 
 szőlészet, borászat 

 

Gyengeségek 
 Kevés helyi munkalehetőség, 

növekvő munkanélküliség, ingázó 
munkavállalók 

 A lakosság öregedésével romlik a 
meglévő házak állaga 

 Alacsony mértékű betelepedés,  
 

Lehetőségek 
 A község elhelyezkedése lehetővé 

teszi, hogy vonzó feltételek mellett 
lehessen munkahelyeket teremteni 
 A szőlészet-borászat, a hozzájuk 
kapcsolódó borturizmus; ill. a helyi 
népszokásokra, termékekre, mint 

Bandekre való építés nagy 
lehetőségeket hordoz magában) 
 Együttműködési lehetőségek a 

szomszédos településekkel, 
„rácsatlakozás” a közeli városok 

infrastruktúrájára. 

Veszélyek 
 Tőkeszegénység  

 elvándorlás 
a „minőségi” lakosság és a fiatalok 

számának csökkenése a közeli városok 
miatt. 
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5. Mik azok a helyi elképzelések, amik nem illeszkednek a 
támogatási rendszer prioritásaiból kiemelt pontokba? 
 

Ostoros: 
 

Projekt 
megnevezése 

Projekt fő 
helye 

A projekt rövid bemutatása 

Sportcentrum 
kialakítása 

Ostoros 
Községi 
belterület 
1010/26. hrsz. 

Meglévő salakos pálya mellé 
füves labdarúgó pálya 
kialakítása kiszolgáló 
épülettel. 

Sportcentrumon 
belül extrém 
sportcentrum 
kialakítása 

Ostoros 
Községi 
belterület 
1010/26. hrsz. 

A terület mérete lehetővé 
teszi a régió számára is 
szolgáltatást nyújtó extrém 
sportpályák kialakítását, 
kerékpár pálya, mászófalak, 
kezdők- haladók-profik 
igényeihez alakítva. 

Barna mezős 
terület 
rehabilitációja 
közfunkció 
ellátásához 

Ostoros 
Községi 
belterület 
1010/26. hrsz. 

Sportkomplexum 
kialakításához útépítés, 
tereprendezés, csapadékvíz 
elvezetés, közvilágítás. 

 
Novaj: 

 
A község véleményünk szerint még keresi a saját utat, ezért nem tudunk olyan 
projektet mondani, ami a kiemelt pontokkal ütközne. Fontos, hogy az elkövetkezendő 
években Novaj lakosságának megtartására, fiatalítására törekedjen és bár nem alvó 
település még is sokkal aktívabban vegye ki részét a pályázati lehetőségekből, hogy 
ezáltal egy még élhetőbb településsé váljon.  
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6. A helyi gazdaság-, és településfejlesztés 
 

Az elmúlt években nem történt jelentős, munkahelyeket teremtő helyi 
gazdaságfejlesztés egyik településen sem. A különböző projektek inkább csak az 
életszínvonalban hoztak változást és javulást. 
Mi lehet ennek az oka? 
Talán éppen az „egri vár árnyéka”, mely nemcsak biztos védelmet nyújt Ostoros és 
Novaj lakóinak számos munkalehetőségével, hanem éppen elszívja a befektetői 
tőkét és a helybéli munkaerőt. Eger közelsége előny és hátrány is egyben. Ostorosra 
nem feltétlenül a falusias élet a jellemző, inkább mintha Eger alvó városrésze lenne. 
Aludni és pihenni jár haza a lakosság túlnyomó része, de Egerbe jár dolgozni, híján a 
helyi munkalehetőségeknek. Novaj sem alvó falu, önálló élettel rendelkezik, de 
mindazokat itt is elmondhatjuk, amit Ostorossal kapcsolatban már megtettünk. 
Bízzunk benne, hogy a fentebb fölsorolt foglalkoztatás-bővítést szolgáló 
önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók az elkövetkezendő években meghozzák 
gyümölcsüket és újabb lehetőségek fognak megnyílni a helyben történő 
foglalkoztatásra. 
 Ostoros minden bizonnyal azért tekinthető sikeresebbnek a településfejlesztés 
szempontjából, mert nagyobb múlttal rendelkezik e téren, Valószínűleg közrejátszik 
az a tény is, hogy az Egerből kiköltöző diplomások új színt és másfajta nézőpontot 
hoztak a településre, míg Novajon a várostól való alig pár kilométerrel nagyobb 
távolság is érezteti hatását: kevesebben választják lakóhelyül, mint Ostorost. Ez a 
tendencia begyűrűzik, mivel az egyre több kiköltöző nagyobb kedvet csinál a 
„városból menekülni vágyóknak”, akik értelemszerűen azt a települést választják új 
lakóhelyükül, ahol már ismerőseik is laknak. Így Ostoros egyfajta előszűrőként 
működik, megnehezítve ezzel Novaj dolgát a népesség növelésében. 

7. Hogyan változott a sikeres programok hatására a 
foglalkoztatottság? 

A sikeres önkormányzati projektek nem voltak igazán nagy hatással a 
foglalkoztatásra. Nem teremtődtek új munkahelyek, inkább csak az életszínvonal 
nőtt. A befektetők nem tudtak, vagy nem akartak utat törni a szőlőtőkék között, sőt 
Novajon a Stühmer csokoládégyár telephelyének elköltözése miatt a 
foglalkoztatottság inkább csökkent. 
A kormány közfoglalkozatási programja volt szinte az egyetlen lehetőség ezeken a 
településeken a helyi foglalkoztatottság növelésére. Sikeres vállalkozások csak 
kifejezetten a helyi adottságokra épülve (szőlészet-borászat) jöttek létre. Úgy 
gondoljuk, ezeket a hátrányokat szintén Eger közelsége okozza-okozhatja  
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8. Milyen a megoszlás a helyi foglalkoztatásban az 
önkormányzati és a magánszféra között? 

Közösen Novajjal a legnagyobb munkaadó az Ostoros-Novaj Bor zRt. A 
szőlőtermesztésre alapozva Ostoroson sok az egyéni vállalkozó, a településen 
mintegy 250 vállalkozás működik. A novaji foglalkoztatottak legnagyobb részét, a 
mintegy 70 főt foglalkoztató Ostoros-Novaj Bor alkalmazza, ostorosi székhellyel. A 
Berecz-Vill Kft. csupán 3 főt foglakoztat, speciális tevékenysége (villamos energia 
elosztó, kapcsoló berendezések gyártása) miatt a község iparűzési adójának fontos 
részét fizeti; ill. jelentős szaktudást tart a településen, mely a későbbiekben nagyobb 
jelentőséget is kaphat ipari befektetések vonatkozásában. 
Általánosságban elmondható, hogy az ország sok más településéhez hasonlóan 
Ostoroson és Novajon is a helyi önkormányzat a közfeladatokat ellátó szerepével tud 
bekapcsolódni a helyi foglalkoztatásba. A magánszféra; ill. a környező városokban 
megtelepült kisebb-nagyobb cégek alkalmazzák a munkaképes lakosság túlnyomó 
részét. 
 

9. Mik a helyi brandek, mennyire épít rájuk a két község 
„marketingje”? 

 

Ostoros 
 

Egyes borfajták (pl. OstorosBor)márkajeggyel megismertetik az országgal a település 
nevét, jól érzékelhetően elkülönülnek  már az egri boroktól az ostorosi borok. 

Novaj 

Remélés Farsangi népszokás – beöltözés, felvonulás, 
kormozás.(Országos ismertségű rendezvény) 

Novaji túrós rétes Észak-Magyarországon elismert ez a rétes 

Novaji borok Helyben termelt szőlőkből készült borok (bikavér, kékfrankos, 
rizling, muskotály) 

Novaji népviselet a nők által hordott népviseleti ruha jelentősen eltér a környező 
települések ruháitól. 

Novaj két legjelentősebb exportcikke a Remélés és a bor.  
A farsangvégi hagyományokhoz kapcsolódó rendezvény évről-évre számos látogatót 
vonz, akik közül egyre többen jönnek nemcsak a „közeli” Észak-Magyarországról, 
hanem az ország távolabbi tájairól is. 
Az Ostoros-Novaj Bor zRt termékeivel pedig legfőképpen a Spar, Interspar, Penny 
Market, Metro, Tesco, ALDI, Auchan, Coop, Reál, CBA polcain találkozhatunk. 
 Úgy érezzük, hogy a novaji túrós rétes és a népviselet még sok potenciált rejt 
magában. Véleményünk szerint erős pr és marketingmunkával ebből a két 
„termékből” hosszú távon olyan brandeket lehetne kialakítani, amikkel a községet 
könnyen be tudnák azonosítani a turisták. 
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10. Javaslatok a sikeres foglakoztatási programok hosszú távú 
fenntarthatóságára 
 

Mivel mindkét település esetében egyelőre még csak lehetőségekről 
beszélünk, fontosnaktartjuk, hogy a községek olyan programokat alkossanak meg, 
olyan pályázatokon vegyenek részt, mely elősegítik a munkaerő helyben maradását. 
Elképzelhetőnek tartanánk egy olyan helyi foglakoztatási programot, mely más 
településeken már sikeresen működik: az „önellátó” település létrehozását. 
Önellátáson azt értjük, hogy a település a rendelkezésére álló földterületeken 
gazdálkodik. Első lépésként meg lehetne termelni a helyi közintézmények 
ellátásához szükséges növények (zöldségek, burgonya, stb.) egy részét. A felesleget 
lehetne pl. értékesíteni egy önkormányzati fenntartású zöldséges üzletben, ahol 
potenciális vevők lennének mindazok, akik valamilyen okból kifolyólag (ingázás, 
egyéb lehetőségek hiánya) nem saját maguknak termelik meg ezeket a terményeket. 
Ezzel nemcsak azt lehetne elérni, hogy olcsóbbá válik a közétkeztetés, hanem az „az 
vagy, amit eszel” elv alapján egészségtudatos étkeztetésre lehetne nevelni a 
lakosságot.  
Elképzelhetőnek tartjuk még, hogy pl. a helyi közmunkások végezzék a kisebb út-, ill. 
járdajavításokat, járdaépítéseket. A közelben, Cserépfalun erre már működik egy 
sikeres program, melynek rövid távú célja a helyi járdaépítés betonlapokból, hosszú 
távon pedig a „felesleg” értékesítése. Ezt a programot elképzelésünk szerint mindkét 
település sikeresen adaptálhatná figyelembe véve a helyi lehetőségeket és 
igényeket. 
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11. Összegzés  
 

Tanulmányunk címének nem véletlenül adtuk: Ostoros-Novaj Két település 
fejlesztési– fejlődési lehetőségei az „egri vár árnyékában”. 
A fenti pontokban azt próbáltuk megmutatni, milyen lehetőségei lehetnek két 
kistelepülésnek, amik nem feltétlenül tartoznak a hátrányos helyzetűek közé, mégis 
elhelyezkedésükből adódóan számos hátrányt kell, hogy elszenvedjenek. 
Ezen hátrányok közé tartozik a város közelsége, mely egyfajta vákuumként magába 
szívja a munkalehetőségeket és a befektetői tőkét. Úgyszintén hátrány a városban 
lévő szolgáltatások, közintézmények sokasága, a tömegközlekedés hiányossága, a 
rossz állagú közúthálózat, mely nehezíti Ostoros és Novaj elérhetőségét és 
megnehezíti az ingázni kényszerülők munkába járását.  
Miért érdemes mégis itt élni? 
Mindazon lehetőségek és szépségek miatt, amit két a Bükk mellet fekvő település 
nyújthat lakosainak. A jó levegőért, a szomszédokért, a kicsi, de bensőséges 
közönségért, mellyel a város személytelenségenem tud versenyezni.  
Azért, mert mindkét település magában hordozza mindazt a gazdasági potenciált és 
fejlődési lehetőséget, melyek a helyi képviselőtestületek kemény munkájával; a 
meghirdetett pályázati lehetőségekkel jó kiaknázhatók; ahol munkahelyek jöhetnek-
jönnek majd létre a sikeres pályázatok és a felelős gondolkodás nyomán és mindkét 
település már nemcsak épülni és szépülni, hanem még jobban élni fog. 
Csak ez hozhatja majd magával azt, hogy a fiatalok nem csupán haza fognak majd 
járni szüleikhez, hanem itt akarnak majd élni családjukkal, tudván azt, hogy majd 
egykor az ő gyerekeik is választhatják ezt az utat, mert meg lettek teremtve hozzá a 
feltételek. 
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Források: 
 

Google térkép 
 

www.ostoros.hu 
 

www.novaj.hu 
 

http://www.valasztas.hu/ 
 

http://www.eger-regio.hu/ 
 

www.ksh.hu 
 
http://ostorosbor.hu/ 
 

 
Ostoros Község Településfejlesztési Koncepció - TESTÜLETI VÉLEMÉNYEZÉSI 
ANYAG – 2015.06.24. és elfogadott Településfejlesztési Koncepció 2015. 09. 28.  
 
Ostoros Község Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatának, a 
Koncepció fejlesztési irányainak elfogadása (Képviselő-testületi Határozat) 
 
Projektötletek gyűjtése – kombinált táblázat – Ostoros (munkaanyag) 

Beszámoló Ostoros Községi Önkormányzat 2010-2014 évekre vonatkozó gazdasági 
programjának végrehajtásáról 

Beszámolóahelyi„civilkerekasztal”munkájáról 
 

 

 

http://www.ostoros.hu/
http://www.novaj.hu/
http://www.valasztas.hu/
http://www.eger-regio.hu/
http://www.ksh.hu/

