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Gazdaság

Magyarország legkedveltebb borvidéki 
települése Ostoros
A címbeli szavak legelőször a 2016. júni-
us 24-i, a Magyar Bor- és Pezsgő Nem-
zetközi Napjára szervezett országos koc-
cintás decemberi eredményhirdetésén 
hangzottak el a Földművelésügyi Minisz-
tériumban. A községben ovációval fo-
gadták a fődíj bejelentését, a távol élők 
az ostorosi bor jó hírével magyarázták 
az Eger szomszédságában lévő vonzó 
település elsőségét.

- Nagyon elégedet-
tek vagyunk, örülünk, 
hogy a fődíj nyertesei 
lettünk. Számunkra a 
Magyar Bor- és Pezsgő 
Nemzetközi Napja több 
volt, mint egy boros 
rendezvény – mondja 
Böjt László, Ostoros pol-
gármestere. – Nyaranta 
rendezünk falunapokat, 
de évről-évre csökkent 
a lakosság részvétele. 
Megszokottá, egyhan-
gúvá vált, ideje volt 
megújítani. Képviselő 
testületünk a tavalyi év-
ben döntött úgy: június 
24-én szervezzünk Rozé 
Fesztivált, szórakoztató, 
kulturális programok-
kal és utcabállal. Gye-
rekműsorral kezdődött, 
majd ismert előadómű-
vészek fellépésével 
folytatódott a műsor. A 
felnőttek pontosan 18 
órakor a kezükben lévő cizellált poharak-
ba töltött rozéval koccintottak az ország 
borkedvelőivel.

A polgármester szerint fotók, jelenléti 
ívek és az eladott poharak dokumentálják, 
hogy több mint 600 vendég koccintott. 

– A minisztériumi ünnepségen elis-
merést kaptak az ország kedvelt borvi-
dékeinek képviselői, és azok is, akik első 
alkalommal neveztek a versenybe. De 
mind között mi vittük el a pálmát: a he-
lyi lakosság számával arányosan Ostoros 
csaknem egynegyede emelte poharát a 
jeles ünnepen. Ez országos csúcs! – ör-
vendezett Böjt László.

Mint mondta, a Rozé fesztiválok 
folytatódnak, már elkezdték az idei 
tervezését. Az első szervezésében az 
önkormányzaton kívül az Ostorosbor 
Zrt. és a település hegyközsége jelentős 
munkát végzett. Kérdésemre, hogy mit 
jelent számukra a fődíj, a polgármester 
elmondta: az országos hír jót tesz a fa-
lunak, tartást ad az embereknek, vall-

ják, jó ostorosinak lenni. 
Legfőbb céljuk, hogy az itt 
élők kulturált környezetben, 
biztonságban, megfelelő 
egészségügyi alapellátásban 
és panaszmentes infrastruk-
turális körülmények között 
érezhessék magukat.

A település megtartó ere-
jéhez hozzájárulnak a kisebb 
és nagyobb borászatok is. A 
polgármester kiemelte az 
Ostorosbor Zrt. jelentősé-
gét, melyet úgy jellemzett: 
„Habár méretben az Egri 
Borvidék legnagyobb bo-
rászati cége, az egymásra 
figyelést, a törődést és a jó 
minőséget tekintve a családi 
pincészetek erényeit mutat-
ja. A tőlük származó borok a 
vidék egyik legjelentősebb 
községévé emelték Osto-
rost.”

– Azt szeretnénk, hogy a 
Rozé Fesztivál felkerüljön 
Magyarország bortérképé-
re – fogalmazott Galuska  

Gábor hegybíró. - Borászaink összefogá-
sa, alkotó ereje az utóbbi időben is meg-
mutatkozott. A helybeliek közül voltak, 
akik azt hitték, hogy Ostoros már csak 
azért sem lehet befutó a versenyen, mert 
vannak a miénknél jóval frekventáltabb 
helyek.  Éppen ezért is kellett jól végezni 
az előkészületeket. Boros falu vagyunk, 
sok család él borászatból. A fődíj azt mu-
tatja, hogy a közös feladat közösséget 
teremt, ami felkeltheti a fogyasztók fi-
gyelmét boraink iránt. Így rentábilisabbá 
válhat a szőlő értékesítése is. Az, hogy 
nagyon sokan eljöttek koccintani, azt 
jelenti, hogy az ostorosi borok népszerű-

ek, érdekelte a résztvevőket a fesztivál. 
Kiváló minőségű boraink gyümölcsösek, 
zamatgazdagok. Büszkék vagyunk, hogy 
a környezetünkben dolgozók és a helyi 
pincészetek – Ostorosbor Zrt., Rai – Vini 
Kft., Egri Borvár Kft., Tarjányi Pincészet, 
Orsolya Pincészet, Böjtbor Kft. – velünk 
voltak a nevezetes eseményen. Volt mi-
ből válogatnia tehát a legigényesebb fo-
gyasztónak is. 

Galuska Gábor szerint növekszik a sző-
lőtelepítések száma, az Ostorosbor 70 
hektárt, a kistermelők 31 hektárt tele-
pítettek az utóbbi két évben. Folytató-
dik a szerkezetátalakítás, újra kezdik az 
elhagyott szőlők művelését.  A legjobb 
mikroklímájú dűlőjük a Pajdoson van. 
A Kutya-hegyen, a Szél-hegyen is jók az 
adottságok. Boraik imázst teremtenek 
munkájuknak. Stíluskeresés, igényesség 
jellemzi az ostorosi pincészeteket. Hogy 
a bor élvezeti termék, azt pedig a Ma-
gyar Bor- és Pezsgő Nemzetközi Ünnepe 
újra bebizonyította.

Mika István

Oklevél

Böjt László polgármester: 
Több, mint 600 vendég koccintott

Galuska Gábor hegybíró: 
Folytatjuk a szerkezetátalakítást, 
növekednek a szőlőtelepítések




