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Ébresszük fel az alvótelepüléseket! 
 

Nagy fába vágtuk a fejszét az Agria Geográfia Alapítványnál, amikor elhatároztuk, hogy 

megvalósítjuk ezt a fura nevű „ABCD” programot  nálunk. Mint a projektek többsége, 

egyszerűnek tűnt, így visszatekintve ugyanakkor számtalan olyan kihívással szembesültünk, 

amikre az elején nem számíthattunk. 

Izgalmas volt, hogy egy Európában is ritkaságnak számító módszertant kellett 

magyarítani, ebből tankönyvet készíteni és megtanítani az érdeklődőknek. Szép kihívás volt 

meginvitálni egy tapasztalt holland szakértőt, megtapasztalni az ő tanítását és körbehordozni 

őt a vidéken. Embert próbáló volt megpróbálni lefordítani a lefordíthatót és a sokszor 

lefordíthatatlant. Itt szembesülhettünk azzal a fél évezredes fejlődési mellékutcával, amit mi 

magyarok járunk a „Nyugat”-hoz képest. 

A valódi kaland azonban csak akkor kezdődött, hogy a puskaport is alig szagolt 

gyakornokaink kimentek a vidéki terepre és elkezdték feltáró munkájukat. A terepi munka 

kétségkívül a csúcsa volt ennek a vállalkozásnak. Valamennyi választott településen 

megtaláltuk azokat a kapcsolatokat (gatekeeper-ek), akik elvezettek bennünket az 

Emberekhez. Persze a kapcsolatteremtés nem volt mindig zökkenőmentes. A hólabda gyakran 

elolvadt dobás közben. 

„Menjen a szomszédomhoz, de azt ne árulja el, hogy én ajánlottam” 

Sajnos a bizalom ritka madár ma Eger térségében. A telefonszámot vagy egyéb 

elérhetőséget sok válaszadó nem adta meg. Talán, ha nem külsősök, hanem „falubeliek” 

végzik a kérdezést, könnyebben megnyílnak majd az elmék és a szívek! 

Nagy elánnal vetettük magunkat a Jaap Barátunk által javasolt téma, a többgenerációs 

otthonok (more-generation homes) kérdéskörének körüljárásába, hiszen ez egy teljesen új 

gondolat nálunk. Tévedtünk. Rájöttünk, hogy a falvak egy része ma is többgenerációs 

otthonként működött és működik: idősek és fiatalok dolgoznak egymást segítve a különböző 

rendezvényeken (Felsőtárkányi Rétesnapok, Novaji Remélés, Demjéni Vőfélytalálkozó stb.), 

de a mindennapokban is igyekeznek egymásra figyelni. 

Felsejlett ugyanakkor az is, hogy sajnos a fiatalok nagy része már kénytelen másutt dolgozni, 

sőt lakni is a megélhetés érdekében, így bomlóban vannak a régi közösségek. Esetenként az 
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jelentette a nagy kihívást az egyébként virágzó közösségi életet élő településen, hogy az 

idősek és középkorúak által szervezett vigasságokon a fiatalok csak alacsony számban 

vesznek részt, így a távoli jövőben kétséges a hagyományok megőrzése. Demjénben például 

pironkodva emlegették, hogy az „esküvői szertartáshoz” már Budapestről kellett 

menyasszonyt hozni. 

Felsőtárkányban is az egyik legfontosabb cél, hogy a fiatalok számára is vonzó, a helyben 

maradásra ösztönző programokat és eseményeket szervezzenek. A helyi Nyugdíjas Klub 

kezdeményezte a Rétesnapok című alkalom megtartását, ami mára hagyományossá lett és a 

fiatalokat is sikerült bevonni. 

 

Hangulatkép a Demjéni Falunapról (2015. augusztus) 

 

A projekt keretében megtartott három workshop sokféle hasznos eredményt hozott. Az egyik 

fontos tanúság az volt ugyanakkor, hogy a jövőben minden településen külön-külön érdemes 

műhelymunkát tartani, hiszen az emberek csak ritkán látogattak át a szomszéd faluba egy-egy 

ilyen program erejéig. 

A műhelymunkák alapvetően sikeresnek mondhatók, hiszen a résztvevők termékeny 

párbeszédet folytattak. Számos ötlet hangzott el, melyek közül néhány már a megvalósulás 

útjára is lépett. 
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Novajban például rövid távú cél „Tudós Katyi keresztjéhez” túraútvonal kiépítése, ami az 

idegenforgalom fellendítésének és a helyi összetartozás erősítésének is első lépése lesz. Ezzel 

párhuzamosan már megállapodás született a falu és a Kaptárk ő Egyesület között a település 

bekapcsolására a térség túraútvonalaiba. A turizmus fellendítésének hosszabb távú eleme 

lehet a „Pincesori Szabadidő Park”  létrehozása, illetve egy strand létesítése is. 

 

„Tudós Katyi keresztje” Novaj határában (Derzsi Elekes Andor felvétele) 

Andornaktályán  hasonlóképpen gondolkodnak, így szeretnének kerékpárutat  Eger felé, 

illetve mivel a megyeszékhelyen nincs csónakázási lehetőség, az Eger-patak mellett egy 

ilyen tavat jónak látnának. Ma is használják a helyi civilek a faluban a kitűnő akusztikával 

bíró ún. „Zenevölgyet” különböző alkalmakra, ennek e helyszínnek is kulcsszerepet szánnak 

a jövőben. 

Felsőtárkányban találkoztunk egy olyan kezdeményezéssel, a hivatalosan be sem jegyzett 

„Kapcsolatok Baráti Köre” nev ű kiskörrel , ami a falu életében fontos szerepet játszik. Az ő 

ötletük volt például a Tárkányok Találkozója, amit 2015-ben már tizedszer rendeztek meg. 
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A Zenevölgy Andornaktályán ma is a helyi civil élet egyik központja 

A találkozókon konkrét gazdaságfejlesztési ötletek is megfogalmazódtak. A korábban 

működő novaji kőfejtő újranyitása és hasznosítása egy olyan perspektíva lehet, amit a helyi 

önkormányzat és a lakosság összefogása megvalósíthat. Andornaktályán pedig a megszűnt 

szeméttelep területére tartanák üdvösnek ipar telepítését és így munkahelyek teremtését 

Érdekes elképzelések fogalmazódtak meg a gazdaság fejlődésével/fejlesztésével 

kapcsolatosan. Volt, akik szerint a pénz miatt került bajba a település, így legjobb volna, ha 

megszüntetnék. Mások a helyi pénz megteremtésében látnák a jövő zálogát, de hozzátették, 

hogy ezt egy-egy település egyedül nem volna képes fenntartani, tehát kistérségi összefogás 

kellene hozzá. Ennek első lépése lehet – amit az ostorosi civilek hangsúlyoztak – a lehetőleg a 

térségből történő beszerzések bevezetése. 

A megcélzott települések civil szervezetei számtalanszor megemlítették, hogy valamennyiük 

számára fontos volna, ha létrehoznának Egerben egy „Térségi Bemutató Központot”, ahol 

minden falu bemutathatná értékeit: helyi nevezetességeit, termékeit, szálláshelyeit, 

programjait stb. Mások ezt úgy fogalmazták meg, hogy egy „Helyi Termékek 

Bevásárlóközpontja” kell hogy működjön a megyeszékhelyen. Felsőtárkányban a helyi piac 

megteremtése ennek települési léptékű mintapéldája lehet. 

Egészen fantasztikus elképzelés is elhangzott: A Nagy-Eged hegy tetejére a mostani romos 

Dobó István Kilátó pótlására egy gólya (Heves megye címere után) alakú monumentális 
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kilátót  kell építeni, ami kifejezi a térség hagyományait és összetartozását, ugyanakkor 

önmagában is turisztikai vonzerőt jelentene. 

A műhelymunkákon hosszú távú álmodozásra kértük a résztvevőket. Arra kértük őket, hogy 

képzeljék el a települést/térséget 30-40 év múlva. Hogy kellene kinéznie, hogy itt tudjanak 

élni ők maguk vagy éppen unokáik. Többek szájából elhangzott, hogy helyre kellene állítani a 

hagyományos családi kereteket, ahol a szülők sikeresen át tudják adni gyermekeiknek a 

helyi értékeket és identitást. Így elérhető lehet, hogy ne fogyjon el a vidék népessége. A 

szülők tanítására javasolta valaki a „Szülők Akadémiája”  megteremtését. 

Ehhez kapcsolódva többen is javasolták a „wi-fi és televíziómentes övezetet”, ami nemcsak a 

családok mentális egészségét hozná közelebb, de a káros sugárzásokat is kiszűrné. 

Felsőtárkányban a helyi ismeretek és tudás fontosságát hangsúlyozták, itt a civilek által 

gondozott néptánc és a lovaglás oktatása ma már bekerült az iskolai oktatás körébe is. A 

faluban működő pezsgő civil élet modellértékű lehet más települések számára is. A Faluház a 

helyi kezdeményezések gyűjtőpontja. Az itt dolgozók biztosítják a szervezési hátteret, a 

helyszínt a civileknek. Az önkormányzat által életre segített két közalapítvány (Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Közalapítvány és Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány) mellett számos 

egyesület (Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület, Felsőtárkányi Sportegyesület, 

Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület, Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület, Rozmaring 

Népdalkör, Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet, Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú 

Egyesület, Agria Shotokan Karate Egyesület, Szent László Egylet, Felsőtárkányi 

Hegyikerékpáros Egyesület) tevékenykedik a helyi civil élet pezsdítésén. 

Megszívlelendő, hogy az egyesületek közvetlenül önkormányzati támogatást nem kapnak, 

csak az általuk szervezett rendezvények részesülnek közpénzekben. 

Noszvajban a helyi civil élet központja az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, melynek 

vezetője az ABCD projekt sikerét is nagyban elősegítette. A faluban a turizmus számít az első 

számú gazdasági ágazatnak, a lakosság jelentős része aktívan részt vesz ennek 

működtetésében, de az önkormányzati helyi adók nagy része is ebből származik. 



10 

 

 

Idősek és fiatalok a Felsőtárkányi Rétesnapokon 2015. augusztus 

 

A projekt végrehajtása során tapasztalt nehézségek ellenére kiderült, hogy az ABCD 

módszertannak van létjogosultsága a mi vidékünkön is. Nagyon sokan megnyíltak, 

őszintén elmondták elképzeléseiket és vágyaikat. Beszámoltak arról, hogy mit szeretnének 

megtanulni, illetve mi az, amire maguk másokat meg tudnának tanítani. A kötet további 

fejezeteiben települési bontásban mutatjuk be a projekt eredményeit. A terepmunkát tíz 

faluban végezték kollégáink, így települési bontásban – stílszerűen – ABC rendben mutatjuk 

be a mintatelepüléseket. Először egy rövid, általános bemutatást olvashatunk, majd 

sorrendben a készségek bemutatása következik: ajándékok a fejből, a kézből és a szívből. 

Az ABCD módszertan szerint minden ember rendelkezik olyan készségekkel, 

képességekkel és tapasztalatokkal, amelyeket fel tud ajánlani közössége számára. Ez lehet 

egy megtanult képesség (pld. nyelvismeret), valamilyen kétkezi mesterség (pld. 

kerékpárszerelés) és egy hajlandóság az együttélésre, az egymásra való figyelésre vagy az 

együttgondolkodásra. 

Közös álmainkat és jövőbeli terveinket ezek a készségek és képességek tudják majd 

megvalósítani. 
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ANDORNAKTÁLYA 
Andornaktálya az Egri-Bükkalján, az Eger-patak 

völgyében, a Bükk legdélebbi nyúlványán fekszik. A 

falu határának magaslatai a Kis-, Kutya-, Szél- és a 

Rózsa-hegy. Teljes népessége 2653 fő (2014). 

Andornakot 1938-ban egyesítették Kistályával, ekkor 

kapta a település a mai nevét. A település legkorábbi 

részei valószínűleg a keleti részen fekvő riolittufa 

dombvonulatba vágott barlanglakások és pincék 

voltak. A "Százrejtekű pince" közülük a legnagyobb méretű, hozzá a helyi szájhagyomány 

legendák sorát fűzi.  

A falu külterületén több 80 C-os hőmérsékletű termálkút van, amelyek hasznosítása a jövő 

ígérete. A gyógyturizmuson túl egyéb, például zöld-, sport-, vízi-, hegyvidéki-, lovas-, bor- és 

vadászati turizmus művelésére is lehetőségek vannak.  

A civil élet gazdagságát mutatja a baba-mama klub, nyugdíjas klub, hagyományőrző- és 

sportegyesület, falukórus, speciális művészeti műhely. A település életében kiemelkedő 

szerepe van az Andornaktályai Polgári Kör Egyesületnek, melynek keretében jelenleg 67 tag 

végzi az alkotó munkát. Fő tevékenységük a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, a helyi óvoda 

támogatása, a nemzeti kulturális örökségek felkutatása és megóvása, ünnepi rendezvények, 

táncházak, kulturális események szervezése. 

A megyeszékhely közelsége, a kiváló közlekedési adottságok, ugyanakkor a falusi nyugalom 

mind az itt élőknek, mind az ide látogatóknak egyaránt vonzerőt jelent. A település az egri 

borvidéken helyezkedik el, ezért lakosai hagyományosan mezőgazdasággal, bortermeléssel 

foglalkoznak. Napjainkban az egri agglomerálódó térség részeként Andornaktálya egyre 

inkább kertvárossá válik, ahonnan a lakók jelentős része a megyeszékhelyre jár dolgozni. 

Az ABCD módszer jegyében az alábbi jelmondattal indítottuk el a civil kurázsi 

feltérképezését a faluban: „Andornaktályán mindenkinek vannak értékes képességei, 

adottságai és jó ötletei” 

A terepmunka során húsznál több helyi civil mesélte el, hogy mihez ért, mit tud és milyen 

elképzelési vannak. Köztük civil szervezeti tagok, közmunkások, nyugdíjasok és fiatalok is 

voltak.   
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Ajándékok a fejből Andornaktályán 
 

- A válaszadók között volt aki:  

o sokat olvas,  

o színházba jár, 

o komolyzenei koncerteket látogat, 

o hagyományőrző programokon vesz részt, 

- Többen hasznosítják szaktudásukat társadalmi célú 

rendezvények szervezésére 

- Van, aki hidat kíván képezni az idősebb és fiatalabb 

generációk között 

 

Készségek, amelyeket a válaszadók képesek és hajlandóak is megtanítani másoknak: 

- kertészkedés 

- művészetek (költészet, éneklés) 

- irodai, adminisztrációs ismeretek 

- rendezvényszervezés 

Készségek, amelyek iránt érdeklődnek és szívesen megtanulnának másoktól:  

- országismeret 

- kerékpárszerelés 

- magasabb szintű informatikai ismeretek 

 

Ezek alapján bátran mondhatjuk, hogy Andornaktálya már ma is egy tanuló-tanító közösség! 
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Ajándékok a kézből Andornaktályán 
 

A felmérésben részt vevő Andornaktályán lakó civil válaszadók: 

- Több mint negyede énekelt már kórusban 

- Közel negyede ért a kereskedelemhez 

- Húsz százalékuk ért a kertészkedéshez 

Ezeket a képességeiket már eddig is hasznosították a helyi 

civil élet fellendítése érdekében. 

Az itt élőknek érdekes hobbijaik vannak, úgymint:  

o asztalitenisz 

o horgászat 

o kerékpározás 

o színházlátogatás 

o olvasás 

o éneklés 

o kirándulás, túrázás 

o kézműveskedés 

o varrás 

o ruhatervezés 

o torna 

 

Elmondható tehát, hogy Andornaktálya egy készségekkel 

és érdekes, érdeklődő emberekkel teli, élhető település! 
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Ajándékok a szívből Andornaktályán 
Andornaktályán élnek még a hagyományos falusi értékek, az emberek összetartanak: 

- A lakosság jelentős része természetesnek tartja saját közösségi szerepvállalását 

- Többen bármilyen önkéntes munkát elvállalnak, ha 

a civil szervezetek segítségért fordulnak hozzájuk 

- A megkérdezettek jelentős része önkéntes polgárőr 

vagy az önkéntes katasztrófavédelmi csoport tagja 

- Kiemelt 

szerepet kap a 

hagyományőrzés 

- A Nyugdíjasklub tagjai segítik egymást a 

mindennapokban is 

- A civil szervezetek közös programokat 

szerveznek, segítik egymás működését 

 

Néhány fontos téma, amik iránt érdeklődnek és szeretnének további fejlesztéseket: 

- a helyi fiatalok esélyeinek javítása, faluban tartása 

- a közbiztonság további erősítése 

- a helyenként zavaró átmenő forgalom csökkentése 

- idősek és elesettek védelme a lakosság összefogásával is 

- csendes, rendezett falu létrehozása 

- a külterületi utak karbantartását 

 

Nyugodtan leírhatjuk tehát, hogy Andornaktálya – egy felelősen gondoskodó és jövőjét 

aktívan alakítani kívánó közösség! 
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DEMJÉN 
Az egri járásban található Demjén község a Bánya-hegy 

alatt a Laskó patak mellett Egertől néhány km-re fekvő 

település. Írott forrás 1331-ben említi Demjén névalakban. 

Teljes népessége 592 fő (2014). A falu keleti részén húzódó 

riolittufa dombvonulat aljában számos barlanglakás húzódik 

meg két csoportban, melyek neve Alsó- és Felső-Bendom. A 

határában, a Pince-völgyben egy tufába vágott barlang 

található, melyet a hagyomány remetebarlangnak tart. 

Egerszalóktól délre, valamint a Remete-völgyben, a Gyalogosok kútja fölé emelkedő riolittufa 

falon kaptárkövek láthatók. A több mint 300 borospince a riolittufába vágva, került 

kialakításra az elmúlt évszázadokban. Az kőbányászat tradicionális termékeit használták a 

helyiek építkezésre, de a megye több nevezetes épülete is az itteni kövekből készült. 

Fontos látnivaló a Demjéni Római Katolikus Templom, a kőkultúrát bemutató tanösvény és a 

pihenőpark. Hagyománnyá vált rendezvényei a Hegyeskő-nap, a Vőfélytalálkozó. 

Demjén civil élete igen sokszínű, működik a településen vadásztársaság, baba-mama klub, 

hímző-szakkör, nyugdíjasklub, több helyi érdekeltségű kulturális, turisztikai, 

természetvédelmi, borbarát, faluszépítő egyesület, valamint sikeres hagyományőrző asszony- 

és férfikórus. Az Együtt Demjénért Alapítvány célja a község kulturális, hagyományőrző, 

szabadidős tevékenységének fellendítése, az egészség megőrzése érdekében szükséges 

információk megszerzésének elősegítése. Megalapítása óta részt vesz Demjén kulturális 

rendezvényeinek szervezési munkálataiban, emellett önálló programokat is szervez: 

országismertető belföldi kirándulások, túrák, színházlátogatások, nyári kézműves tábor, 

sportnapok, önkéntes lomtalanítási akciók. A falusi turizmus és a település vonzástényezőinek 

a településen kívüli megismertetésé érdekében fontos szerepet tölt be a Demjéni Falusi 

Turizmus Egyesület és Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és Borbarát Egyesület. 

Demjén épített környezetével, tájhasználatával és szorgalmas lakóival harmonikusan 

illeszkedik a környező természeti tájba. Nem véletlenül egyik ékköve a „Gyógyvizek Völgye” 

turisztikai térségnek. A nemrég megnyitott Cascade Barlang Élmény és Gyógyfürdő 

országosan egyedülálló látványosságot és élményt kínál az ide érkező látogatóknak.  

A projektben 11 ember mesélte el, hogy mihez ért, mit tud és milyen elképzelései vannak a 

település jövőjét illetően. Köztük települési vezetők, civil szervezeti tagok, közmunkások, 

nyugdíjasok és fiatalok is voltak.  
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Ajándékok a demjéni lakosok fejéből 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik rendelkeznek/értenek: 

- vezetői- és szervezői készségekkel – a megkérdezett 11 emberből ketten is aktívan részt 

vesznek a helyi rendezvények és civil szervezetek életének megszervezésében; 

- mezőgazdasági ismeretekkel (szőlő- és gyümölcstermesztés, borászat, kertészkedés); 

- a varráshoz és hímzéshez; 

A település lakói között vannak, akik: 

- a település élhetőbbé tételét szeretnék és az ifjúsági élet beindítását; 

- akik szerint a varrás és a hímzés fontos kulturális érték, amit nem szabad veszni hagyni – 

az e téren meglévő ismereteket tovább kell örökíteni a fiatalabb generációkra; 

 

Látható, hogy Demjén egy vérbeli tanuló-tanító közösség! 
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Ajándékok a demjéniek kezéből 
 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen számosan értenek a varráshoz és hímzéshez. 

A válaszadók között vannak, akik sajnos nem értenek hozzá (főleg fiatalok), de mindenképp 

hasznos lehet számukra ha megtanulják ezeket a készségeket. Az idelátogató turisták számára ezek 

a kézműves termékek mindenképpen figyelemre méltóak lehetnek. 

A falu hagyományai között első helyen szerepel a kő megmunkálása. Ennek a tradíciónak a 

felújítása sem képzelhető el a helyi lakosság aktív részvétele nélkül. 

 

 

Demjén lakói tehát értenek olyan hagyományos mesterségekhez, melyek a 21. században is 

hasznosak lehetnek. A falu tele van rejtett készségekkel!   
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Demjéni ajándékok a szívből 

 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik ambíciót éreznek magukban/értenek: 

- a településen történő közösségépítéshez; 

- a hagyományápoláshoz – a helyi kórus tagjai; 

Az emberek között vannak, akik: 

- szeretnék azt látni, hogy az iskola megszűnése végett „felbomló” helyi fiatalság tagjai 

újból „egymásra találnak”; 

- szerint tovább kell örökíteni a hagyományokat és kulturális értékeket; 

 

Demjén tehát egy gondoskodó és jövőjét tervszerűen alakítani kívánó és erre képességekkel is 

rendelkező település! 

Demjén lakói rendelkeznek olyan készségekkel és képességekkel, melyek hasznosak a település és 

annak közössége számára. Ha ezeket működni hagyjuk és kibontakozni segítjük, a falu élni fog! 
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FELSŐTÁRKÁNY 
A település a gyönyörű Tárkányi-medencében, a Várhegy és 

az Őrhegy között, a Bükk hegység kapujában, Egertől 6 km-re 

fekszik. A falura jellemző erdők egészen a szélső házakig 

nyúlnak, területének nagy része a Bükki Nemzeti Parkhoz 

tartozik, valamilyen védettséget élvez. A településre 

speciálisan jellemző védett növény a Boldogasszony papucsa, 

ami a címerben is látható. A település első okleveles említése 

1261-re tehető. Felsőtárkány lakosságának száma 3509 fő 

(2014). A szabadidő eltöltését szervezett és egyéni formában 

is biztosítja a település. Észak-Magyarország egyik turisztikai gyöngyszeme, ahol jól érzi 

magát a bakancsos turista, a hegyi kerékpáros, de a lovaglás szerelmese is. A Tárkányi-tó és 

az őt tápláló Szikla-forrás környéke kedvelt kirándulóhely. Több tanösvény indul innen, de 

innen indul a felsőtárkányi erdei kisvasút, illetve a Bükki Nemzeti Park Nyugati Kapu Oktató- 

és Látogatóközpontja is itt van. A Központ az állandó kiállításon túl hasznos 

rendezvényeknek is helyszínt biztosít. 

A község civil élete mintaszerű, szervezését az önkormányzat és a civil szervezetek 

partnersége végzi. Két közalapítványa – a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány és a 

Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány kulcsfontosságú. A hagyományőrzők 

működtetik a néptánccsoportot is, és összesen több mint 100 főt mozgósítanak. A helyi civil 

élet központja a megújuló energiákat hasznosító Felsőtárkányi Faluház, mely helyszínt 

biztosít például a településen működő ifjúsági klubnak, baba-mama és nyugdíjas kluboknak, 

természetjáró, kerékpáros és polgárőr egyesületeknek, tánccsoportoknak, kézműves és 

sportfoglalkozásoknak. A híres helyi programok közé tartozik a Tárkányok Találkozója, a 

Rétesnapok, az Úszó Alkalmatlanságok Világbajnoksága, a Magdolna napi búcsú. 

Felsőtárkány azonban nemcsak a kulturálisan, hanem gazdasági szempontból is mintaértékű 

lehet, nem vált egy tipikus alvó-faluvá. Az utóbbi években megkezdődött a falu kiváló 

adottságainak széles körű kiaknázása, illetve a környék vonzerejét kihasználva jelentős 

turisztikai beruházások valósultak meg. Az önkormányzat tudatos településfejlesztési 

politikája, a sokszínű és aktív civil élet, továbbá a helyiek elkötelezettsége és vendégszeretete 

nemcsak a turistákat, hanem a letelepedni vágyókat is idevonzza. 

A több mint 20 válaszadó elmondása alapján a falu fellendülő gazdasági-társadalmi életében a 

civilek kulcsszerepet játszanak. 
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Ajándékok felsőtárkányi fejekből 
 

 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik: 

- rendelkeznek vezetői- és szervezői készségekkel; 

- bírnak mezőgazdasági ismeretekkel (szőlő- és gyümölcstermesztés, borászat, 

kertészkedés); 

- rendszeresen túráznak és kerékpároznak; 

A válaszadók között vannak, akik: 

- a fiatalok helyben történő szórakozási lehetőségeinek bővítését szeretnék és ezért tenni is 

készek; 

- hobbi szinten kertészkedéssel foglalkoznak, illetve foglalkoznak borkészítéssel, de nem 

ismerik az újmódszereket és eszközöket; 

- szeretnek túrázni, kirándulni, utazni és kerékpározni, de nem rendelkeznek nagy 

tapasztalattal ezen a téren, így szívesen részt vennének ilyen képzéseken; 

 

Felsőtárkányban tehát az élet hosszig tartó tanulás valódi perspektíva, kialakult egy tanuló-tanító 

közösség, ahol a helyi tudás átadható, mert értő fülekre talál. 
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Szorgos felsőtárkányi kezek ajándékai 
 

 
 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik értenek: 

- a varráshoz; 

- háztáji kézműves termékek elkészítéséhez; 

A lakosok között vannak olyanok ugyanakkor, akik: 

- sajnos nem értenek hozzá (főleg fiatalok), de mindenképp hasznos lehet számukra; 

- szívesen vennének és fogyasztanánk helyben készült termékeket; 

- valamilyen módon még aktívabban segítenék a falu civil életét 

- készségeiket és képességeiket szívesen megosztanák másokkal 

 
Felsőtárkány lakói tehát tele vannak értékes készségekkel és képességekkel, két kezük munkájával 

gazdagítják és fejlesztik településüket. 
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Tárkányi szívből tárkányiaknak 
 

 
 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik ambíciót éreznek magukban/értenek: 

- a zenéléshez; 

- a településen történő közösségépítéshez; 

- a hagyományápoláshoz (népi dalok; néptánc); 

A válaszadók között vannak, akik: 

- (főleg gyerek) szeretnének megtanulni hangszeren játszani, illetve akik szertik a zene 

hallgatása nyújtotta örömöket; 

- szeretnének a települési közösség aktív részesévé válni; 

- szerint tovább kell örökíteni a hagyományokat és kulturális értékeket; 

A Felsőtárkányi Nyugdíjas Klub a falu civil életének egyik gyújtópontja, a tagok között kifejezetten 

erős a szolidaritás érzése, egymást igyekeznek a mindennapokban is segíteni. 

 

Felsőtárkány az egymásra odafigyelő és egymásról gondoskodó emberek települése! 
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KERECSEND 
A település Egertől dél-nyugatra, 13 kilométerre fekszik egy 

völgyben, a Nyitra és a Vöröspart dombjai között. A Laksó-

patak választja ketté a falut, ahol 2261 lélek (2014) lakik. 

Kerecsendet első említése 1337-ből származik, nevét 

valószínűleg annak köszönheti, hogy a térségben 

kerecsensólyom fészkelt. Főbb nevezetességei a Világ 

Királynéja római katolikus templom. A templomkertben lévő 

Nepomuki Szent János szobrokat 2003-ban restaurálták. A 

Kerecsend és Demjén közötti országút mellett található az 1820 körül épült Albert-major. A 

település határában lévő löszös talajon kialakult „Berekerdő” természetvédelmi terület a 

Bükki Nemzeti Park kezelésében van, így csak engedéllyel látogatható.  

1990-94 között alakultak a következő alapítványok: Kerecsend Községért Jóléti Szolgálat 

Alapítvány, Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány, Kerecsendi Római Katolikus 

Templom Harangtornyának Felépítéséért Alapítvány.  

1991-ben a község legjelentősebb társadalmi szerveződéseként létrejött a Kerecsendi 

Faluvédő Egyesület (FAVE). A FAVE közreműködésével épült meg a játszótér, a temetői 

emlékpark, illetve újból kiadásra került a Kerecsendi Újság. Az alapítvány több közösségi 

rendezvény (majális, bál, túrák, emléknap és hagyományőrző napok) szervezését is végzi. 

Kerecsenden polgárőr egyesület, idősek klubja, falukórus (Kerecsendi Fagyöngy 

Vegyeskórus) és borklub is működik. A hagyományok ápolása érdekében hozták létre a 

Hagyományok Házát, mely az állandó és időszaki kiállításoknak, kulturális eseményeknek is 

helyet ad. A faluban impozáns könyvtár működik, ami a helyi kulturális élet legfontosabb 

gyújtópontja. A község főbb rendezvényei a falunap, bornap és a Gasztro-majális. 

A falu fekvése ideálisnak mondható, hiszen közel van a megyeszékhelyhez, de a Gyógyvizek 

Völgye is csak néhány perc autózásra kezdődik. 

Az ABCD projektben több mint 20 ember nyilatkozott meg jövőbeli terveiről és reményeiről, 

illetve azokról a képességekről és készségekről, amelyeket fel tud ajánlani a 

közösségépítéshez. A válaszadók között voltak civil vezetők, civil szervezeti tagok, közmunkások, 

fiatalok és nyugdíjasok egyaránt.  
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Kerecsendi fejekben rejlő képességek 
 

A felmérésben nyilatkozó kerecsendiek számos olyan tudáselemet felsoroltak, melyekkel 

hozzájárulhatnak a közösség szellemi fejlődéséhez: 

• Közös olvasó estek szervezése kicsiknek, nagyoknak – hogy a műveltség ne legyen 

ritka madár 

• Rejtvényfejtés – esetleg rejtvények összeállítása a helyi újság számára 

• Informatikai tudás átadása és cseréje – amit a mai fiatalok tudnak tanítani a tegnap 

fiataljainak 

• Kertészeti, mezőgazdasági tapasztalatok megosztása, hogy a falu határa és a kertek 

felvirágozzanak 

 

Kerecsenden tehát létezik egy olyan tudástőke, amire virágzó civil élet épülhet, a faluból 

pedig egy igazi tanuló-tanító közösség válik. 
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Kerecsendi kéz szülte ajándékok 

 

• A megkérdezettek majdnem fele ért a kertészkedéshez és tudna is ilyen közösségi 

tevékenységben részt venni 

• Egy harmaduk végzett már festést, kőművesmunkát, amit a közösség számára is 

hasznosíthatóvá tehet 

• Kevesen ugyan, de vannak, akik értenek bizonyos kézműves-tevékenységhez (agyagozás, 

szövés-fonás-varrás) – ezt akár helyi termékek készítésében is tudnák kamatoztatni 

• Legalább tíz százalékuk szeret sütni és főzni, melyet szívesen végezne a közösség érdekében 

is 

 

 

 

Ezek a kompetenciák (ajándékok) mutatják, hogy az itt élők számtalan hasznos dolgot maguk is 

képesek megtenni, azaz aktív formálói lehetnek a közösségi és az épített környezetnek. A falu építése 

és szépítése nem nélkülözi az önerőt! 
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Kerecsendi szívből szívesen 
 

A válaszadók egytől egyig fontosnak tartják a közösségi életben való részvételt, és hogy a 

közösség megtartó erejét a faluból minél többen tapasztalják meg sokféle formában: 

• Közös sütések, főzések 

• Közös strandlátogatások és kirándulások 

• Közös olvasó estek 

• Különböző sport tevékenységek szervezése 

• Énekkar 

• Polgárőr egyesületek működése 

 

 

 

• Érdekes, akár közösségben is művelhető hobbijaik vannak, mint pl.: 

• Labdarúgás 

• Kosárlabda 

• Zenehallgatás 

• Horgászat 

 

A tűzoltósági relikviák gyűjtése egy személynek rendkívül érdekes időtöltés, amiből azonban 

akár egy közösség számára turisztikai vonzerő is kinőhet. 

Kerecsenden az emberek szeretnek együtt lenni, egymásra figyelnek és egymásról 

gondoskodnak.  
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MAKLÁR 
Maklár az Eger-patak völgyében fekvő település, Eger 

alföldi kapuja. Történelme igen hosszú, Gárdonyi Géza az 

Egri csillagok című művébe is bekerült. A többször 

elpusztult a falu mindig újra benépesült. Napjainkban 2395 

(2014) lakosa van. A település infrastruktúrája szépen 

kiépült, a közbiztonságra polgárőrség is vigyáz.  

Turisztikai látnivalói közül kiemelkednek a templomok és 

egyéb egyházi épületek. A település hagyományosan 

mezőgazdasági adottságai kiválóak. Híres a szőlő- és gyümölcstermesztéséről. Néhány 

évtizede minden maklári porta elé meggyfákat telepítettek, ezeket sok helyen ma is láthatjuk. 

Makláron több helyi vállalkozás, illetve nagyobb vállalat is üzemel. A falu gazdasági életét és 

munkalehetőségeit egyre inkább a helyi gyárak és kisvállalkozások biztosítják, szemben a 

korábbi, főleg mezőgazdasági munkalehetőségekkel. 2014-ben két gyár is létesült a falu déli 

részén – a ZF Lenkysystem Hungária Kft. és a Stühmer csokoládégyár. A kulturális élete a 

Művelődési Ház és a több mint 10.000 kötetes Petőfi Emlékkönyvtár köré szerveződik. 

Sporteseményeket rendeznek az iskola tornatermében és az Adler Sándorról elnevezett 

sporttelepen is. A falu határában rally-pálya és füves sportrepülőtér is található. 

Civil élete virágzó, hiszen többek közt gazdakör, nyugdíjas, polgárőr, sport- és motoros 

egyesület, valamint népdalkör működik. A Maklári Kötélugró Klub a határokon túlra is 

elviszik Maklár hírét. A Maklár Faluszépítő Közhasznú Egyesület célja a község szépítése, 

virágosítása, a zöldövezetek növelése és a község rendezvényeiben való aktív részvétel. A 

2006-ban megalakult Együtt Maklárért Egyesület (EME) fő célja a község kulturális, sport, 

ifjúsági, gazdasági, közösségi életének fellendítése és a falu lakosságának összefogása. Az 

EME által szervezett rendezvények a faluban ma már hagyományosnak számítanak (Röfi-

fesztivál, Bormustra, Maklári Sárkányfesztivál, Nemzetközi Kakasfesztivál). 

A faluban majdnem kéttucat ember mesélte el, hogy mihez ért, mit tud, és milyen elképzelései 

vannak. Köztük település vezetők, civilszervezeti tagok, közmunkások, nyugdíjasok és 

fiatalok is voltak.   
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Ajándékok a fejből Makláron 
 

 

 

• A maklári válaszadók kiemelték a művelődés és az oktatás jelentőségét, az iskola 

központi helyet tölt be a falu életében 

• A helyiek szívesen segítenek a gyerekek iskolán kívüli tanításában is, mint például 

olvasás vagy különböző sporttevékenységek 

• Makláron szeretnek az emberek olvasni és így gyarapítani tudásukat 

• Az itt élő emberek segítenek egymásnak a tanulásban, hogy ez által jobbá és erősebbé, 

összetartóbbá tegyék a közösségüket 

 

• Az általános műveltségen túl sokan fontosak tartják a helyi tudás és hagyományok 

összegyűjtését és továbbadását a fiatalabb generációknak 

 

 

 

Maklár - egy tanuló-tanító közösség iskolapéldája! 
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Ajándékok maklári kezekből 
 

 

A közösségért végzett civil munka nem idegen a válaszadóinktól, akik szívesen működnek 

közre szabadidejükben a falu közösségi életének gazdagításában és kompetenciáikat örömmel 

fordítják a köz javára. 

• A válaszadók közül szinte mindenki szokott kertészkedni, ezt a képességet a falu 

szépítésére is fel tudják használni 

• A településen élők egy része ért valamilyen kézműves tevékenységhez 

• Érdekes hobbijaik vannak, úgymint: 

o Kertészet 

o Horgászat 

o Főzés 

o Túrázás 

 

 

Maklár – egy közösség tele készségekkel és tettvággyal. 
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Ajándékok a szívből Makláron 
 

 

Makláron viszonylag sok olyan idős ember él magányosan, akiknek rokonságuk is messze 
lakik tőlük. A hagyományos falusi jó-szomszédság az ő életüket is könnyebbé teszi. 

A válaszadók nagy része szívesen segít az időseknek. 

Makláron az emberek odafigyelnek a szomszédjaikra. 

Az idősek is odafigyelnek egymásra és szomszédjaikra – aktívan részt vesznek a falu életében 

Néhány téma, ami a makláriak fontosnak tartanak: 

• A település szépítése 

• A közösség fejlesztése 

• A megújuló energiák hasznosítási lehetőségei 

• A környezet védelme 

 

Maklár – gondoskodó és tervező közösség  
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NAGYTÁLYA 
A falu Egertől délre 13 km-re helyezkedik el Andornaktálya 

és Maklár között. 2014-ben összesen 881 fő élt itt. 

Tizedjegyzékek tanúsága szerint már az Anjou-korban lakott 

volt. A török kiűzése után sváb telepesek kerültek ide, akik 

mára ugyan elmagyarosodtak, de a falu identitásában ma is 

él ez a korszak. Itt például nincsenek padok a házak előtt, 

mert itt szorgalmas, dolgos emberek laknak, akik nem érnek 

rá pletykálni. 

A tanácsrendszer idején (1950-1958) közigazgatásilag Maklártálya néven egyesítették a 

szomszéd településsel. Az 1903-ban épült római katolikus templom Nagytálya legfontosabb 

épített emléke. A ma álló templom a II. világháború után épült, hiszen elődjét felrobbantották.  

A civileknek a Nagytályai Könyvtár, Információs és Közösségi Hely biztosít helyszínt, itt 

működnek a faluvédő, a polgárőr egyesületek, a nyugdíjasklub, a gazdakör és az Önkéntes 

Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület. Jelentős szakmai eredményeket ért el a Nagytálya és 

Maklár kulturális életében jelentős szerepet betöltő és folyamatosan bővülő létszámú Melódia 

Kamarakórus. A település főbb rendezvényei a Derelyefesztivál és a Gulyásfesztivál. A 2011-

ben átadott Törőcsik Mari Faluház szintén lehetőséget ad kulturális programok számára. 

A község földrajzi fekvése rendkívül kedvező, hiszen számos lehetőséget biztosít az iparban 

munkát vállalóknak éppúgy, mint a mezőgazdaságban dolgozóknak, helyben vagy a pár 

kilométerre fekvő városokban. Az itt élőket évszázadokon át a kedvező talajviszonyú 

termékeny föld tartotta meg. A sík és dombos területek lehetővé tették a szántóföldi 

növénytermelést és a szőlőtermelést egyaránt. A nagytályaiak a jó földet szorgalmas kezekkel 

munkálták mindig, így a gazdasági életben meghatározó is maradt napjainkig. A község 

szőlőtermelő területe az Egri Borvidék szerves része. A fő közlekedési út a település keleti 

szélén fut, ennek köszönhetően a lakott részek nagy többsége szinte forgalommentes. A 

település csendes, nyugodt és rendezett. Lakói szorgalmas, vendégszerető, kedves és 

segítőkész emberek. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a falu kellemes, 

tiszta környezetű település legyen a lakosság számára, illetve vonzó legyen az idelátogatók és 

a letelepedni vágyóknak egyaránt. 

A megkérdezettek szeretnék a falut még szebbé és élhetővé tenni. Jelszavuk: „Nagytálya 

virágozzon ki!”  
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Ajándékok a fejből Nagytályán 
 

 

 

A Nagytályán élő válaszadók: 

• több mint fele adta már tovább saját készségeit és ismereteit fiatalabbaknak 

• 30%-a végez folyamatosan valamilyen nevelő tevékenységet 

• 20%-a szervez közösségépítő és oktató programokat, rendezvényeket 

 

Sokan jelezték ugyanakkor, hogy szeretnének új készségeket és ismereteket megtanulni, mint 

például: 

• az Internet használatának rejtelmei 

• kertészeti ismeretek 

• különböző kézműves tevékenységek 

 

Többen jelezték, hogy hajlandók lennének tanítani érdeklődőknek különféle készségeket: 

• növény- és állattenyésztési ismeretek 

• természetfotózás 

• a kézművesség különböző válfajai 

 

 

Látható, hogy a két szándék egy irányba mutat. Ha a helyi civil szervezetek lehetőséget 

kapnak, akkor Nagytálya egy fenntartható tanuló és tanító közösséggé válhat.   
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Ajándékok a kézből Nagytályán 
 

 

 

A nagytályai válaszadók számos olyan készséggel rendelkeznek, amit kézzelfogható módon 

képesek lehetnek a falu fejlesztésében hasznosítani: 

• 60 %-uk rendelkezik kertészeti ismeretekkel, ami fontos lehet a falu 

mezőgazdaságának fejlesztésében 

• 50 %-uk növénytermesztéssel (szőlő) és állattenyésztéssel foglalkozik vagy 

foglalkozott 

• 10 %-uk ért valamilyen kézművességhez (horgolás, kötés, fonás, fafaragás), ami 

esetleg a helyi kézműves termékek előállításának alapja is lehet 

• 25%-uk tud háztartási berendezéseket vagy mezőgazdasági gépeket javítani, ami a 

fenntartható fejlődés számára fontos készség lehet 

• A legnépszerűbb és legérdekesebb hobbik közül számos olyan létezik, melyekből 

közösségi szintű tevékenységek is kinőhetnek: 

� kerékpározás 

� túrázás, természetjárás 

� lövészet 

� darts 

 

Ez a falu megmarad és fejlődni fog, mert Nagytálya – egy készségektől duzzadó település! 
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Ajándékok a szívből Nagytályán 
 

 

 

Nagytálya egy igazi összetartó és harmonikus kistelepülés, ahol érdemes és lehet is teljes 

emberi életet élni. Ezt az ABCD projektben született válaszok is jól mutatják: 

• a válaszadók 80%-a képes elsősegélynyújtásra 

• 40%-uk nyújt segítséget a rászorulóknak vagy az időseknek valamilyen formában 

• 10%-uk tagja egészségügyi szervezetnek 

• A válaszadók több mint fele odafigyel környezetére, annak tisztántartására és 

szépségére 

• A legfőbb érdeklődési körök, illetve jövőbeli célok: 

� környezetszennyezés csökkentése 

� megújuló energiaforrások fokozott felhasználása – például az Eger-

patak kihasználása 

� közösségépítés és közösségfejlesztés 

� lakókörnyezet szépítése, építése 

 

Nagytályán az emberek felelősen gondolnak a jövőre és felelősen gondoskodnak egymásról – 

ez egy gondoskodó település! 
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NOSZVAJ 
 
A falu és üdülőövezete, Síkfőkút Egertől 10 km-re keletre, a Bükki 

Nemzeti Park peremén fekszik. 2014-ben 3325 fő élt itt. Írásos 

emlékek tanúsága szerint már a középkorban lakott hely volt. 

Legfontosabb épített emlékei a De La Motte kastély, a református 

templom, a Magtár-Üvegtár, a Gazdaház és a Tájház. A falura 

jellemzőek a barlang- és pincelakások, melyek ma lakatlanok.  

Noszvaj délkeleti részén működik a Farkaskői Művésztelep. A 

község pincesora a ma is virágzó bortermelés történelmi gyökereit 

bizonyítja. Kiemelkedik a Mágnás Borok Háza, illetve a 

Thummerer Pince, melyek turisztikai jelentősége vitathatatlan. Az idegenforgalom sokszínű, 

hiszen vonzerőt jelentenek a hagyományok, népi mesterségek és a gasztronómiai örökség. A 

noszvaji rendezvények ma már messze földön híresek, úgymint az Anna-napi utcabál és 

búcsú, a Zenés nyári esték, a Bortúra, a Szilvanap, a Birsnap, a Noszvaji Pincenapok és 

Kemencében Készített Ételek Napja. Speciális helyi kezdeményezés a „Nyitott Porták Napja”, 

ahol a lakosok megismertetik az érdeklődőkkel ünnepeiket, receptjeiket, kertjeiket, a vidék 

borait és termálvizeit, a falunkban élő tehetséges, hivatásuknak élő emberek munkáit.  

A Pitypang Egyesület közreműködésével pedig a látogatók átérezhetik a néptánc, körtánc, 

népi játékok bölcs és vidám hangulatait. A helyben működő lövész klub, sportegyesület, 

idősek klubja mellett kiemelkedő a hagyományőrző és turisztikai egyesületek szerepe. Az 

országban Noszvajon alakult meg az első idegenforgalmi egyesület. A Noszvaj 

Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesületet nem sokkal a rendszerváltozás után az 

önkormányzattal közösen hozták létre a falu vezetői, a szállásadókkal és vendéglátókkal 

karöltve. 

Noszvaj hírnevét egész Európában megteremtette, hogy hazánkban elsőként kapcsolódott be 

az Európai Virágos Városok és Falvak versenyébe, illetve hogy itt a legtisztább a levegő 

egész Magyarországon.  

A falu igyekszik valamennyi adottságát harmonikus módon hasznosítani, amihez szükség van 

a lakosság és a civil szervezetek széleskörű összefogására. A siker bizonyítéka a településre 

visszatérő vendégek nagy száma. 

Terepi munkánk során, Noszvajon sok tenni akaró és ambiciózus lakossal találkoztunk. 

Kérdőíveinket 20 helyi lakos töltötte ki, akik túlnyomó része aktív civil szervezeti vagy 

egyesületi tag.  



36 

 

Noszvaji ajándékok a fejből 
 

 

 

Noszvaji válaszadóink nagyobb része közvetlenül kapcsolódik a helyi általános iskolához, így 

nem véletlen, hogy számukra kulcsfontosságú az ismeretek és készségek átadása, az oktatás 

és a nevelés. 

• A válaszadók 20 százaléka fontos szerepet tölt be a fiatalság tanításában iskolán belül 

és azon túl is 

• Az általunk megkérdezettek közül többen foglalkoznak a könyvtár frissítésével, ami a 

község művelődésének egyik fő oszlopa 

• A kitöltők szívesen osztják meg tudásukat, tapasztalataikat a helyiekkel és turistákkal 

egyaránt, közös jellemzőjük a nyitottság 

• A turizmus és a borturizmus fejlesztése által igen nagy sikereket könyvelhetnek el a 

helyi lakosok, ez megerősíti őket abban, hogy jó úton járnak 

 

 

Noszvaj – egy elhivatott település, ahol a tudás hatalom és a siker záloga. 
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Noszvaj – ajándékok a kézből 
 

 

A falu sikerei a lakosság széles körű aktív részvételének köszönhetők, amit válaszadóink 
véleménye is tükröz: 

• A válaszadók több mint fele a közösségi élet aktív szervezője 
• A lakosok többsége szeret aktívan sportolni és szeretné, ha ehhez kapcsolódóan még 

több lehetőség lenne a településen 
• A válaszadók közül többen is aktívan foglalkoznak a hagyományőrzéssel és a 

néptánccal 
• Néhány százalékuk szeret lovakkal foglalkozni és érdeklődés esetén mindenkit 

szívesen megtanítanak lovagolni 
• A megkérdezettek további hobbijai még: 

o Túrázás 
o Kerékpározás 
o Kézműves tevékenységek (pld. kovácsmesterség) 

 

 

 

Noszvaj - kis település nagy civil szférával.  
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Noszvaj – ajándékok a szívből 
 

A falu – köszönhetően eszményi fekvésének, a szép természeti környezetnek és a pezsgő civil 

életnek – egyre több állandó lakost is vonz a környező térségekből. 

A helyi civilek szeretnék, ha a beköltözők a „tősgyökeres” noszvajiakhoz hasonlóan aktívan 

részt vennének a falu életében. 

 

• A válaszadók közül szinte mindenki szívből, örömmel, nyitottan mesélt feladatairól 

• Sokaknak a közösség építése az egyik legfontosabb célja Noszvajon 

• A megkérdezettek többsége szeretné, ha jobban össze lehetne fűzni a különböző, 

egymástól egyre jobban eltávolodó korosztályokat 

• A helyiek híresek a vendégszeretetükről, ami a falu egyik legfontosabb erőssége 

 

 

 

 

Noszvaj – egy fenntartható közösség. Több mint álmodozás! 
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NOVAJ 
Egertől délkeletre a Novaj-patak völgyében fekszik a falu. 

2014-ben 1354 lakos élt itt. A község igen nagy múltú, hiszen 

kora bronzkori és honfoglalás kori emlékek is előkerültek itt. 

Írásos említése a 13. századból való. Novaj már a török 

korban híres volt kőbányájáról. Az Egri Minaret például 

novaji kövekből épült. 

A faluban álló Magyarok Nagyasszonya római katolikus 

templom az egyik fő nevezetesség. A településtől északra 

számos borospince található a könnyen faragható riolittufában.  

A Faluház a közösségi élet egyik központja, ahol helytörténeti gyűjtemény és a falu régi életét 

bemutató fényképgyűjtemény is megtalálható. 

A Novaji Hagyományőrző Egyesület asszonykórusa még az 1970-es években alakult meg a 

palóc hagyományok őrzése céljából. A kórus által gyűjtött díjak a Művelődési Házban 

tekinthetők meg. 

A településen polgárőrség, nyugdíjas baráti kör és vendégfogadók egyesülete is működik. A 

Novaji Faluvédő Egyesület megalakulásának legfőbb célja az volt, hogy ápolják a község 

közösségi és környezeti hagyományait, tagjai részt vesznek a helyi rendezvények 

lebonyolításában, a falu szépítésében (virágosítás, festés, szemétszedés), gobelin szakkört 

vezetnek, működtetik a Faluház Tisztaszobáját. 

Számos fesztivál ad alkalmat az ünneplésre: Gulyásfesztivál, Ezoterikus Nap, vagy éppen a 

tavaszköszöntő „Remélés”, ami novaji sajátosság. 

A környezet- és a természet védelmének szentelik szabad idejüket a Novaji Zöldszíves 

Csoport tagjai. A csoport már 25 éve aktív, tagjai között gyerekek, felnőttek és az idősek is 

megtalálhatók. Tevékenységük kiterjed a túrázásra, faültetésre, szemétszedésre, de 

vízvizsgálatokat is végeznek, valamint feltérképezik a védett növények és állatok élőhelyeit. 

Tevékenységük hatására nyerte el Novaj 1999-ben a Zöldszíves falu kitüntetést. 

A község vezetőinek és lakóinak célja olyan települést építeni, amely egyaránt otthona az 

idősnek és fiatalnak, ahol öröm élni, öröm részt venni a közös tevékenységekben, ahol 

fejlődés, rend és tisztaság fogadja az idelátogatót, hogy megtapasztalja a novajiak nagyvonalú 

vendégszeretetét. A válaszadó helyi vezetők, civilek, nyugdíjasok, közmunkások stb. lelkesen 

válaszoltak kérdéseinkre. 
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Ajándékok a fejből Novajban 
 

 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik rendelkeznek: 

- vezetői- és szervezői készségekkel; 

- mezőgazdasági ismeretekkel (szőlő- és gyümölcstermesztés, borászat, kertészkedés); 

- túravezetési készségekkel; 

A válaszadók között vannak, akik: 

- a települési programok megújulását szeretnék; 

- hobbi szinten kertészkednek, illetve borkészítéssel foglalkoznak, de nem ismerik az 

újmódszereket és eszközöket; 

- szeretnek túrázni, kirándulni, utazni és kerékpározni; 

 

 

 

Novaj – természetes tudástár a fejlődés garanciája! 
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Ajándékok a novajiak kezéből 
 

 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik értenek: 

- a varráshoz és goblenkészítéshez; 

- borkészítéshez; 

- háztáji kézműves termékek elkészítéséhez; 

- íráshoz és újságszerkesztéshez; 

A válaszadók között vannak, akik: 

- sajnos nem értenek hozzá (főleg fiatalok), de mindenképp hasznos lehet számukra; 

- szintén foglalkoznak borászattal (házilag), de az új szakági ismeretek ismeretlenek 

számukra; 

- szívesen vennének és fogyasztanánk helyben készült termékeket; 

- szeretnek olvasni és örömmel vennék egy helyi újság megjelenését; 

 

Novaj – aktív civil kezek a falu fejlesztésében. 
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Ajándékok a novaji szívekből 
 

 

 

A válaszadók által megadott foglalkozások, hobbik, szabadidős és rekreációs tevékenységek alapján 

elmondható, hogy a településen vannak olyan emberek, akik ambíciót éreznek magukban/értenek: 

- a településen történő közösségépítéshez; 

- önkéntes munkavégzésre; 

- szociális gondozáshoz és családsegítéshez; 

- a hagyományápoláshoz (népdalok); 

 

A válaszadók között vannak, akik: 

- szeretnének a közösség aktív részesévé válni; 

- igénylik az önkéntes munka nyújtotta segítséget; 

- koruk vagy egészségi állapotuk miatt igénylik a gondoskodást és odafigyelést; 

- szerint tovább kell örökíteni a hagyományokat és kulturális értékeket; 

- szeretnék a szülőket is tanítani, hogyan tanítsák gyerekeiket novajinak maradni 

 

Novaj – lelkes civilek egy gondoskodó faluban. 
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OSTOROS 
A falu Egertől 6 km-re délkeletre fekszik az Ostoros-patak 

mentén. Egy 14. századi tizedlajstromban olvasható elsőként a 

település neve. A 20. század közepéig Borsod megye része volt. 

Jelenleg 2632 ember lakja. 

Már az 1400-as évektől elindult a faluban a szőlőművelés. 

Napjainkban kedvelt kirándulóhely. Épített látványosságai a több 

mint 250 éves római katolikus templom, a "Csúnyamunka", ami 

egy több száz éves furcsa kőépítmény. Említésre méltó még a 

kétszáz éves kőkereszt, a Szent István-szobor és kegyeleti emlékpark, illetve az Ostorosi-

víztározó, valamint a pincelakások. Gárdonyi Géza egri letelepedése után gyakran tett 

látogatást a csendes falucskában. 

Ostoros programkínálata igen gazdag, így például rendszeresen megtartják a Falunapot, a 

Kulturális Seregszemlét és a Népdalkórus Találkozót, ősszel a Szüreti Felvonulást és Bálat, de 

rendeznek itt Országos Távlovagló Bajnoki Futamot is. 

A turisztikai kínálatot gyarapítják a lovasturisztikával foglalkozó farmok. 

Ostoros községben számos civil szervezet működik, például polgárőr egyesület, 

sportegyesület, ifjúsági klub, hagyományőrző nyugdíjasklub, asszonykórus, baráti kör és 

vadásztársaság. A Rédei Miklós Közösségi Ház a helyi civil élet központja, de az Ostoros 

Idegenforgalmáért Egyesület szerepe is kiemelkedő. Célja a falusi turizmus elősegítése, a 

település fogadókészségének fejlesztése a szálláshelyek bővítésén, a turisták ellátását biztosító 

intézményhálózat fejlesztésén keresztül. A helyi folklór bemutatása és a szőlőkultúrával 

kapcsolatos rendezvények szervezése, a kulturális örökség megóvása, a testvérkapcsolatok 

erősítése, valamint a munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerőpiac bővítésével. 

2011-től működik a faluban helyi Civil Kerekasztal. Ez is bizonyítja, hogy az idegenforgalom 

kiemelt helyet foglal el a fejlesztési elképzelések között, melynek főbb irányvonalai a 

Borkultúra megőrzése és továbbfejlesztése, a mesterséges Víztározó északkeleti részének 

tájvédelmi körzetté nyilvánítása, a Hőforrás megnyitása és a Víztározó adta lehetőségek közös 

kihasználása. 

Az ABCD projektben részt vevő ostorosiak válaszaiból kiderült, hogy a helyi civilek 

jelmondata így szól: „Gyere velünk, csináld velünk!” 
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Ajándékok a fejből Ostoroson 
 

 

 

A tudás és annak átadása nagyon fontos a község életében. A helyi általános iskolában például 

alkalmazzák az ún. Jenaplan módszert, ahol az ismeretszerzés fő elemei a beszélgetés, a 

munka, a játék, az ünnep. A metódus alapja a csoportmunka (kooperatív csoport).  

Partnereink válaszaiból kiderült, hogy a civil szféra is igyekszik ehhez hasonlóan működni. 

• A válaszadók közel fele rendelkezik főiskolai végzettséggel 

• A fele már megtanított másnak valamit, amit ő tudott 

• Néhány készség, amit szívesen megtanulnának: 

o zenei fejlődés 

o sport tevékenységek 

o korszerűsítés 

• Készségek, amiket szívesen megtanítanának másoknak: 

o számítástechnikai dolgok 

o idegen nyelv 

o szervezés 

o kertészkedés 

o gyermekek foglalkoztatása 

Ostoros – tanulás és tanítás minden generációban! 

   



 

Ajándékok a kézb

A helyi civil szervezetek aktívan részt vesznek a település életében, szerepük kiemelked

fontos a rendezvények sikeres lebonyolításában, de a hosszabb távú fejlesztésekben is.

• A válaszadók fele ért a kertészkedéshez

szépítésében 

• Tíz százalékuk szívesen kézm

• Tíz százalékuk ért az elektronikához

• Egy harmaduk végez valamilyen mez

helyi termékek alapja 

Az ostorosi embereknek érdekes hobbijaik vannak, úgymint:

- fotózás, videózás 

- természetjárás 

- galambászás 

- térképgyűjtés 

- kerékpározás 

 

Ostoros – Érték, minőség, hagyomány, egészség…
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Ajándékok a kézből Ostoroson 
 

 

szervezetek aktívan részt vesznek a település életében, szerepük kiemelked

fontos a rendezvények sikeres lebonyolításában, de a hosszabb távú fejlesztésekben is.

A válaszadók fele ért a kertészkedéshez, ezt aktívan ki tudják használni a falu 

Tíz százalékuk szívesen kézműveskedik szabadidejében (varrás) 

Tíz százalékuk ért az elektronikához, amiből akár helyi szolgáltatások is kin

Egy harmaduk végez valamilyen mezőgazdasági tevékenységet (őstermel

 

rdekes hobbijaik vannak, úgymint: 

őség, hagyomány, egészség…az aktivitás jegyében.

 

 

szervezetek aktívan részt vesznek a település életében, szerepük kiemelkedően 

fontos a rendezvények sikeres lebonyolításában, de a hosszabb távú fejlesztésekben is. 

, ezt aktívan ki tudják használni a falu 

l akár helyi szolgáltatások is kinőhetnek 

őstermelő), ez lehet a 

az aktivitás jegyében. 
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Ajándékok a szívből Ostoroson 
 

 

• A válaszadók közül többen pénzzel, mesterségével vagy egyéb tehetségével támogatja 

a közösséget 

• Több mint fele figyel az idősebb emberekre, meglátogatják egymást, közösséget 

formálnak velük és programokat szerveznek nekik 

• Háromnegyedük aggódik a fiatalabb generáció jövőjéért 

• Néhány téma, ami iránt érdeklődnek: 

o Kertészkedés 

o Biciklizés 

o Túrázás 

o A fiatalok esélyei 

o Kulturális programok 

o Közösségi tevékenységek 

o A település jövője (modernizálódás, de falu jelleg) 

 

Ostoros – egy gondolkodó és gondoskodó közösség! 
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TARNASZENTMÁRIA 
Tarnaszentmária a Tarna mentén, Egertől 17 km-re 

Verpelét szomszédságában fekszik. Első okleveles 

említése a 14. századra tehető. Sokáig Verpelét része 

volt, napjaikban önálló település, de körjegyzőség része. 

A falu tájhasználatára az erdőgazdálkodás volt sokáig 

jellemző. Kiegészítő jövedelmet sokáig a kőbányászat 

biztosított, melynek nyomai ma is megvannak a 

határban. Az itt kitermelt építőköveket a szomszéd 

települések számos épületénél is felhasználták.  

A falu nevezetessége az ország egyik legrégibb Árpád-kori temploma (Mária látogatása-

templom). A templomban ma is rendszeres hitéleti tevékenység zajlik, így a búcsú napja 

például Sarlós Boldogasszony ünnepe, vagyis július másodikához eső legközelebbi 

vasárnapja. A településen évente Falunapot és Földgyógyító Szilaj Dobünnepet tartanak. A 

falu szeretne hagyományokat teremteni a már meglévő rendezvényekből, és több kulturális 

rendezvényt is szervezni. A helyi községi könyvtár amolyan mindenes közösségi térként 

működik: itt tartja üléseit a képviselő-testület és fogadóóráit a polgármester, itt működik az 

ifjúsági klub is. A Tarnaszentmáriáért Egyesület célja a település élhetőbbé tétele, kulturális, 

sport és egyéb rendezvények szervezése, valamint mind szélesebb réteggel megismertetni a 

falu és a templom történetét.  

Tarnaszentmária az elöregedő falvak közé tartozik, hiszen mintegy 216 (2014) fő lakja. A 

jelenlegi vezetés fő célkitűzése a fiatalok megtartása, az elvándorlások megszüntetése. A 

fiatalok helyben tartását célozta a szabadidő klub, majd az edzőterem létesítése. 

Tarnaszentmária lakossága évről-évre fogy, a fiatalok kénytelenek a közösséget elhagyva más 

településeken munkát vállalni, de mindezek ellenére, a lakosoknak vannak értékes képességei, 

adottságai és jó ötletei. Kérdőívezésünk során Tarnaszentmária településén 30 helyi lakost 

kérdeztünk meg, hogy hogyan képzeli el a község jövőjét 2040-re. Köztük települési vezetők, 

civilszervezeti tagok, közmunkások, nyugdíjasok és fiatalok is voltak. 

A megszerzett információk segítségével különböző tanulmányi végzettségű, korú és 

szemléletű lakosokat gyűjtöttünk össze, kiknek segítségével a közösségalapú fejlesztés 

lehetőségeit összegeztük.  
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Ajándékok a kézből Tarnaszentmárián
 

 

 

Bár a kistelepülés korfája a térségben a leginkább elöregedő, az ABCD projektben 

megszólított tarnaszentmáriai lakosok aktív életet élnek, hiszen: 

- A válaszadók több mint fele szívesen kertészkedik 

- Húsz százalékuk állattenyésztéssel is foglalkozik 

- Vannak köztük, akik értenek a sajtkészítéshez, illetve a borászathoz 

 

A válaszadók közül többen is szívesen töltik az idejüket az alábbi hobbikkal: 

� Olvasás, rajzolás, rejtvényfejtés 

� Kerékpározás, túrázás, futball, tánc és torna 

� Horgászat, vadászat, íjászat 

� Varrás, kézműveskedés 

� Kutyatenyésztés 

� Esztergálás, barkácsolás, kőművesség 

� Gépjárműszerelés és restaurálás 

 

Tarnaszentmária - Egy falu tele készségekkel! 
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Ajándékok a fejből Tarnaszentmárián 
 

Egy ilyen kistelepülésen is értékes tudás rejlik az emberek fejében, amit a felmérésben részt 

vevők válaszai is bizonyítanak: 

• A válaszolók nagy része szeret olvasni és keresztrejtvényt fejteni 

• A többség szívesen foglalkozik a gyerekek képességeinek fejlesztésével 

• A község lakói a legtöbb esetben középfokú végzettséggel rendelkeznek 

• Az emberek mindegyike megtanított már másnak valamit 

 

A készségek, amelyeket képesek megtanítani és fejleszteni: 

• könyvelői, statisztikai ismeretek 

• számítógépes ismeretek 

• kereskedelmi és vendéglátóipari ismeretek 

• autó- és gépszerelő ismeretek 

• mezőgazdasági ismeretek 

• kreatív, kommunikációs és egyéb készségek 

 

Tarnaszentmária - Egy tanuló-tanító közösség! 
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Ajándékok a szívből Tarnaszentmárián 
Tarnaszentmária lakosai főként zárkózott 50 év 

feletti idős emberek, akik sajnálatos módon nem 

tarják valószínűnek, hogy piciny településük 

2040-ben is megtalálható lesz a térképen. 

Azonban a negatív jövőkép ellenére, 

Tarnaszentmária egy gondoskodó közösség. 

 

• A településen az emberek odafigyelnek a 

szomszédjaikra. 

• Segítik egymást; pl. elmennek gyógyszerért Verpelétre, ha valakinek szüksége van 

rá 

• A hithű keresztény többség révén - ápolják a vallást  

Néhány és ötlet gondolat a falu megmentése érdekében: 

• a lakosság helyben tartása 

• az infrastruktúra javítása (közlekedési-, kommunális-, intézményi infrastruktúra) 

• a gazdasági szféra kialakítása, munkahelyteremtés 

• családi és közösségi összetartás erősítése 

• közösségi tér létrehozása, a fiatal és idős generációk számára  

• megújuló energiaforrás alapú önfenntartó falukép kialakítása 

 

Tarnaszentmária – Újszerű ötletek a túlélésért! 
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Dehogyis zárszó! Egy új fejezet kezdete! 
 

A projekt megvalósítása során nemcsak, hogy felmértük a válaszadó civilek képességeit, 

de megkértük őket, hogy álmodozzanak. A jövőalkotás egyik remek eszköze a Jaap 

Huurman által kidolgozott „Dreambook” vagy Álmoskönyv módszer. Ennek megfelelően 

a megkérdezettek kaptak egy üres térképvázlatot a térségről, amibe berajzolhatták azokat 

az új elemeket, amiket a következő 30 évben szívesen látnának. A három műhelymunka 

résztvevőitől sok ilyen javaslat érkezett, ugyanakkor egy földrajz szakos kolléga a térség 

polgármestereit külön-külön is felkereste és megrajzoltatta velük ezt a településvezetői 

jövő-térképet. A kedves olvasó ennek összefoglalt változatát láthatja az alábbi ábrán. 
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Most pedig arra kérjük a kedves olvasót, hogy álmodjon és rajzoljon! Gondoljon arra, 

hogy 2040-et írunk és itt él itt akar élni Ön és gyermeke, vagy unokája is. Mi kellene 

ahhoz, hogy ilyen nagy távlatban élhető/lakható maradjon ez a táj? 

 

 


