
Nyáregyháza



Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzé-
ben áll. 
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tag-
ság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a füg-
getlenség feladásával egyenlô. 
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi 
nem fekete-fehér a politikában sem. 
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezde-
ményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû 
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt for-

rások ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése 
nélkül legyenek felhasználva, hanem integráltan, s a helyi politikai, gazdasági és 
civil szereplôk bevonásával. 
Magyarország csatlakozása után a magyar vidék is bekapcsolódott ebbe a prog-
ramba, s jelentôs uniós források léptek be a vidéki települések fejlesztésébe. 
Ezért akárhány vélemény hangzik el az uniós tagság megítélése kapcsán, mindig 
figyelemmel kell(ene) lenni e nem jelentéktelen körülményre. 
Arra, hogy megújultak a településközpontok, az értéket hordozó épületek, hogy 
a vállalkozások sora lendült fel, hogy a vidéki életkörülmények folyamatosan vál-
toztak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett. 
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemel-
kedésének részese lesz a helyi akciócsoport. 
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elô-
nyükre válik. 
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetô-
leg jól hasznosulnak.
Rengeteg múlik a helyi szervezeteken, a kezdeményezôkészségen, a körültekintô  
tervezésen.
            
S ha találkozik a helyi szándék a nagypolitikai akarattal, az minden sikernek 
forrása lehet. 
Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen.

Czerván György
agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Államtitkári köszöntő



A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-ma-
gyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legke-
vésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, 
természetjáró turisták kedvelt paradicsoma. E térség lakói 
híven ôrzik hagyományaikat, megoldást keresnek korunk 
társadalmi és gazdasági kihívásaira a vonzó emberi 
környezet megteremtéséért és fenntartásáért. Az Európai 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó tá-
mogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési 
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek. 

2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvé-
telével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredmé-
nyes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi ko-
ordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település 
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Mono-
rierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Süly-
sáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószôlôs, Tóalmás, Újszilvás és 
Úri. Egyesületünk az ÚMVP Irányító Hatóságától kapott jogosultságával Helyi 
vidékfejlesztési Stratégiát alkotott, majd igyekezett azt megvalósítani, ezáltal 
térségünk az említett idôszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési forrást 
tudott mozgósítani. Megújult közterek, középületek, templomok, játszóterek, 
színvonalas kulturális, hagyományôrzô és egészségtudatos rendezvények, kör-
nyezetbarát fejlesztések, gyarapodó vállalkozások, szolgáltatások, turisztikai 
attrakciók jelzik azt, hogy vidékünk élni tudott a lehetôségekkel. Egyesületünk 
a 2014-2020-as európai uniós programozási idôszakban új Helyi Fejlesztési 
Stratégiát alkotva segíti a LEADER-program helyi lebonyolítását. Bízunk abban, 
hogy a Homok-hátság felsô részén és a Tápió-vidéken élô emberek szorgalma a 
fiatalokat is helyben tartó, élhetô vidéket teremt. Egyesületünk munkaszervezete 
a Tápiószelén található Civil Szolgáltató Központban a hét minden munkanap-
ján ügyfeleink rendelkezésére áll. Alapvetô érdekünk helyi értékeink felkutatása, 
fejlesztése, a jó ötletek megvalósítása. A jövô sikereihez is összefogásokon 
keresztül vezet az út. Kérjük, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk 
bizalommal!

Kovács Ferenc
A HAJT-A Csapat Egyesület

elnöke

Elnöki köszöntő
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Polgármesteri köszöntő
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Kedves Olvasó!

Nyáregyháza nagyközség polgármestereként tisztelettel 
üdvözlöm! E kiadvány hasábjain keresztül örömmel muta-
tom be Önnek településünket, és az elmúlt idôszak közös 
munkájának eredményeit.

Településünk lakói méltán lehetnek büszkék a falu 600 
éves múltjára, hiszen a történelmi viszontagságok ellenére 
mindig sikerült átlendülnünk a mélypontokon, mindig vol-
tak, akik a helyes irányba állították községünk szekerének 

rúdját. A név és a hagyomány nemcsak a település lakóit, hanem a falu veze-
tését is kötelezi arra, hogy megörökölt, megépített értékeinket megôrizzük, és 
újakat hozzunk létre magunk és az utánunk következô generációk számára. 
Ezért nagy hangsúlyt fektetünk értékeink megóvására, hagyományaink ôrzé-
sére, felelevenítésére, a közös együttmûködésre, hiszen csak összefogással 
érhetünk el és hozhatunk létre olyan maradandó értékeket, melyekre a jövô 
nemzedéke is büszke lehet majd. Igyekszünk Nyáregyháza hírnevét öregbíte-
ni, és a jelenben is értéket teremteni kulturális és szórakoztató rendezvények 
szervezésével, NyárfaLevél címû helyi újságunkkal, és e kiadvánnyal is, me-
lyet a kezében tart. Remélem, érdeklôdéssel lapozza majd végig, és hasznos 
információkat talál benne. Kívánom, hogy a füzet olvasgatása kellemes és 
hasznos perceket szerezzen.

Amennyiben Ön még nem járt nálunk, kérem, látogasson el hozzánk! Jó szív-
vel ajánlom mindenkinek, hogy személyesen is ismerje meg településünket, 
és mindazt, amire büszkék vagyunk. Tegyen sétát a falut övezô erdôkben, 
látogasson el a Nyáry Pál pihenôparkba, tekintse meg a Kaszner Margit 
múzeumot, legyen részese rendezvényeinknek, és vigye jó hírünket. Nálunk 
mindig baráti fogadtatásra talál, és új élményekkel gazdagodhat.

Nyáregyháza olyan hely, ahol jó otthon lenni, és ahová érdemes ellátogatni.

Mészáros Sándor
polgármester



Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Dará-
nyi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkor-
mányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és 
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.

A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordu-
lóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 tá-
mogatásban is részesült. Az odaítélt, teljes támogatás elérte a 2 milliárd 
240 millió forintot. Falumegújítás és – fejlesztésben 28, vidéki örökség 
megôrzésében 3, turisztikai tevékenységek ösztönzésében 16, mikrovál-
lalkozások létrehozásában és fejlesztésében 8, míg LEADER jogcímben 
208 pályázati nyertes kihirdetésére került sor.

A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezésnek tekinthetô     
LEADER program célja a térségi belsô erôforrások fenntartható és in-
novatív felhasználása, az aktív vidéki szereplôk közötti együttmûködés 
megalapozása és a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése, 
megvalósítása. A hazai és a nemzetközi régiók, térségek és települések 
közötti együttmûködések különbözô formáinak támogatása a hasonló 
adottságú és a hasonló problémákkal szembenézô területeket kovácsol-
ja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás 
segíti a vidék megerôsödését.
 
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidék-
fejlesztésben érdekelt szereplôket, az érdeklôdôket!
 
            Faragó Júlia
            munkaszervezet-vezetô

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu 5



Település bemutatása
Nyáregyháza a Monori kistérség déli részén, a Duna–Tisza közi homokhátság északi vidékén helyez-
kedik el. Budapesttôl 40, Monortól 14, az ország szimmetrikus középpontjától 16 km-re található. 
Területe 3200 ha, lakosainak száma közel 4000 fô. A község elsô írásos említésének évszáma 1411, 
amikor a települést „Nyareghaz” néven írták le egy Zsigmond király által kiadott oklevélben. A köz-
ség nevének „Nyár” elôtagja egykori nyárfás helyre utal. Az itt élôk elsôsorban növénytermesztéssel 
(búza, rozs, árpa, kender, len), állattenyésztéssel (sertés, juh), méhészkedéssel és bortermeléssel fog-
lalkoztak. A XVI. század végén a falu a térség egyik legnépesebb települése volt, késôbb azonban az 
adóterhek, fosztogatások, rabejtések elôl a falu népe a környezô mezôvárosokba vagy a Felvidékre 
szökött, így a település fokozatosan elnéptelenedett. A Rákóczi-féle szabadságharc után jogtalan föld-
foglalók jelentek meg a területen. Hosszas viták és több per után 1750-ben készült el Nyáregyháza 
elsô térképe. A XVIII. század második felére az elismert birtokosok bérbe adták területeiket, így ide 
települtek azok a köznemesi birtokos családok, akik jelentôs szerepet játszottak a benépesítésben. A 
cselédség letelepítése nyomán létrejött házsorok adták mind Alsó-, mind Felsô-Nyáregyháza késôbbi 
utcaszerkezetének magját, kijelölték a község belterületén húzódó utak jelenlegi helyét. Nyáregyháza 
községgé szervezôdése az 1800-as évek közepére tehetô. A falu népessége ekkor 640 fô volt, ami 
a következô évtizedekben rohamosan gyarapodott. Bár az állattartás jelentôs szerepet játszott a la-
kosság megélhetésében – az 1897-es kimutatás szerint a legtöbb szarvasmarha (mintegy 1600 db) a 
monori járásban itt volt –, az erdôtelepítések nyomán fokozatosan háttérbe szorult, és az erdészet lett 
az egyik legfontosabb mûvelési ág, amit a kertészet és a gyümölcstermesztés egészített ki. Ezidôtájt 
élénkült meg a kereskedelmi és ipari tevékenység is – az 1860-ban létrehozott monori ipartestülethez 
valamennyi nyáregyházi iparos csatlakozott. A község nevezetes szülötte Nyáry Pál (1806-1871) 
liberális nemesi politikus, a reformkor neves személyisége. 1835-tôl Pest megye fôjegyzôje, majd 
Pest–Pilis–Solt vármegye alispánja volt. A szabadságharcban való részvétele miatt várfogságra ítélték, 
ahonnan 1856-ban tért vissza felújított kúriájába. Hazatérése után iskolát szervezett a faluban, felis-
merte az alsóbb néprétegek iskoláztatásának, szakképzésének szükségességét. Sírja a temetô melletti 
platánfasor végén található, ahol társa, a Nemzeti Színház Európa szerte ismert operaénekesnôje, 
Schodelné Klein Rozália is nyugszik. A XIX-XX. században a Nyáry család mellett többek között 
Wekerle Sándornak, Mannó Istvánnak, Leiden Károlynak voltak itt jelentôsebb birtokai. Nyáregyhá-
zi „számûzetésben” töltötte életének utolsó évtizedét az 1955-ben elhunyt primadonna, Fedák Sári. 
A rendszerváltás után létrejött új önkormányzati struktúrában Nyáregyháza is a függetlenség útjára 
lépett, de továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a környezô településekkel. Az elsô szabad válasz-
tásokat követôen megépült az ivóvíz-, a gáz- és a telefonhálózat. Jelenleg folyamatban van a szeny-
nyvízelvezetô-rendszer kiépítése, mely Európai Uniós pályázati forrásból valósul meg. 2006-ban a 
Nyáry Pál nevét viselô általános iskola bôvítésével vált lehetôvé az egymûszakos oktatás bevezetése. 
Az intézményben ma már alapfokú mûvészeti oktatás is folyik. A további fejlesztéseket fôként pályázati 
támogatások felhasználásával kívánja a település megvalósítani, de a kisebb léptékû beruházásokat 
támogatás hiányában is igyekszik véghezvinni. A község 2011-ben többnapos rendezvénnyel ünne-
pelte fennállásának 600. évfordulóját, ami minden szempontból egyedülálló esemény volt a település 
életében. Ez a színvonalas, tömegeket megmozgató, a környezô települések lakosainak körében is 
népszerû rendezvény azóta hagyománnyá vált, s minden év szeptemberében megrendezésre kerül. 
A nemrég nagyközséggé vált Nyáregyházán a szolgáltatások, sportolási és szórakozási lehetôségek 
bôvítése mellett az utak állapotának javítása a legfontosabb feladat.
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AZ UTÓBBI ÉVEK EREDMÉNYEI AZ UTÓBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
A 2010-ben felállt képviselô-testület nem kisebb feladatot vállalt, minthogy Nyáregyházát egy olyan fejlôdési 
pályára állítsa, amely jó esélyt ad arra, hogy vállalásaink nagy részét teljesíteni tudjuk, hosszabb távú elkép-
zelésinket pedig reális célként tûzhessük ki magunk elé.
Azért dolgozunk, hogy ne csak a múltunkra, hanem a jelenünkre is büszkék lehessünk. Ezért gazdasági 
programunk a fenntarthatóságra és a takarékoskodásra épül. Átvilágítottuk és hatékonyabbá tettük az ön-
kormányzati intézmények mûködését, csökkentettük azokat a kiadásokat, amelyek nem tartoznak a kötelezô 
önkormányzati feladatokhoz.
Munkánk eredményeként helyreállt községünkben a pénzügyi egyensúly, rendeztük adósságainkat, melyben 
nagy segítséget jelentett, hogy az állam átvállalta hiteltartozásainkat, és vissza nem térítendô kiegészítô tá-
mogatásokat is nyertünk. Megteremtettük a lehetôségét nagyobb léptékû fejlesztések önerejének finanszírozá-
sához is. Az utóbbi években számos pályázatunk kapott támogatást az Új Széchenyi Terv és a LEADER-prog-
ram keretein belül. Ezeken felül saját forrásból is igyekeztünk azon elképzeléseinket megvalósítani, melyekre 
ugyan nem adódott pályázati lehetôség, azonban községünk életében fontos feladatként jelentkeztek.

Elkezdtük a rossz állapotban lévô önkormányzati utak javítását. Elkészült az Illatos út, a temetô felé vezetô 
út és az Arany János út egy szakaszának mart aszfalttal történô javítása, felületi zárással. Az idei évben 
valósult meg az Akácfa, az Orgona és a Szôlô utca, valamint a Kinizsi Pál út egy részének felújítása. Tovább 
folytatjuk a járdaépítési-programot, terveket készíttettünk az Árpád út és a Petôfi Sándor út gyalogjárdáinak 
mûszaki megvalósításához.
Új kerítést építettünk a köztemetônél, hogy megakadályozzuk a vadállomány által okozott – egyre nagyobb 
méreteket öltött – vadkárokat. Felújítottuk a ravatalozó elôterét – az egyenetlen betonfelületet térkövekkel 
borítottuk. Az építmény oldalához tornácot építettünk, és több helyen kerti szerszámokat helyeztünk el.
2011-ben elkezdtük egy 600 diófából álló, 7,3 ha területû agrárpark létrehozását. A Diófa Liget néhány év 
múlva lehetôséget kínál majd pihenésre, szórakozásra, közös együttlétre, rendezvények megtartására egya-
ránt. Üde színfoltja lehet Nyáregyházának, és vonzó hely a hozzánk látogatóknak is.
2012. szeptember 1-tôl új óvodai csoporttal bôvült községünk központi óvodája. A megnövekedett gyermek-
létszám miatt az önkormányzat egy új csoport beindítása és finanszírozása mellett döntött, hogy egyetlen je-
lentkezô gyermeket se kelljen elutasítanunk, és a csoportok létszáma is megfeleljen a törvényben elôírtaknak.
Az alsónyáregyházi óvoda elôtt parkolót építettünk. A kb. 3 millió forintba kerülô beruházást az önkormány-
zat önerôbôl valósította meg, melynek nyomán egy 18 férôhelyes, 250 m2 területû parkoló került kialakítás-
ra, és megtörtént a hozzá vezetô út javítása is.
A gyermeket vállaló pároknak kívánunk segítséget nyújtani a babakelengye programmal, mellyel az életvi-
telszerûen itt élô szülôk újszülött gyermekei részére 10 000 Ft értékû gyermekszületési támogatást nyújtunk 
– utalvány formájában. A 80 éven felüli, egyedül élô idôseink részére pedig szemétszállítási díjkedvezményt 
biztosítunk.
Az egészségügyi feladatellátás hatékonyságát növeltük azzal, hogy 2011 áprilisától új fogorvosa, 2012. 
június 1-tôl új védônôje, 2013. július elsejétôl pedig új háziorvosa van községünknek. A védônôi szolgálat 
vonatkozásában jelentôs elôrelépés, hogy egy új körzet létrehozása mellett, a szolgálatot fôállású védônô 
látja el. Ezek a változások, valamint az egészségügyi feladatokat végzô személyek garantálják a megfelelô 
színvonalú és fejlôdôképes ellátást településünkön.
Támogatjuk a felsôoktatásban tanuló nyáregyházi fiatalokat, általános iskolás nebulóinknak pedig lehetôsé-
get biztosítunk balatoni nyaralásra az Erzsébet tábor, és erdélyi kirándulásra a Határtalanul pályázat keretei 
között.
Településünk közbiztonságának javítása érdekében 2014 márciusa óta szabadidôs rendôrök teljesítenek 
szolgálatot községünkben. Feladatukat az önkormányzat igényeihez igazodó idôtartamban és esetben vég-
zik, melynek köszönhetôen több rendôr jelenik meg a közterületen és növekszik a szolgálati terület lefedettsé-
ge. A rend és a biztonság fenntartásában a Nyáregyházi Faluvédô és Önkéntes Tûzoltó Közhasznú Egyesület 
tagjaira is számítunk, a szervezet mûködéséhez évrôl-évre jelentôs összeggel járul hozzá önkormányzatunk.
Az ilyen jellegû anyagi támogatásokkal kívánjuk elismerni azt a tevékenységet, amelyet a településen mû-
ködô civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak.
Bôvítettük a hirdetôtáblák számát, új községi honlapot és egy kéthavonta megjelenô helyi újságot hoztunk lét-
re, hogy ezeken keresztül megfelelô tájékoztatást nyújtsunk közös dolgaink állásáról, a lakosokat leginkább 
érintô kérdésekrôl, eseményekrôl.
A település küllemét, hangulatát szeretnénk javítani azzal, hogy a településközpontban virágokat helyeztünk 
a villanyoszlopokra, valamint buszmegállóinkat felújítottuk, újrafestettük. Ünnepeink alkalmával fôutcáinkat 
fellobogózzuk, Karácsony közeledtével pedig díszvilágítással teremtünk meghitt hangulatot.
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Római Katolikus templom
Nyáregyháza római katolikus lelkészségét 1945-ben alapították. Az „új katolikus templom” épí-
tését V. Nagy Pál nyugállományba helyezett címzetes esperes úr – Nyáregyháza díszpolgára 
– szorgalmazta és építtette. A Skultéthy János mérnök tervei szerint épült templomot a Két Szív 
tiszteletére Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök szentelte föl és áldotta meg 2001. augusztus 
21-én. Harminc méter magas tornyában három harang lakik. A délidöben megszólaló 420 kilós 
harang a lengyelországi Przemyslben, Janus Felczinsky mester mûhelyében készült 2003-ban.
Református-evangélikus templom
Az evangélikus és református felekezetek által közösen épített templomot 1892. szeptember 
18-án szentelték fel. A két gyülekezet által jelenleg is közösen használt templom késô barokk 
stílusban – homlokzat elôtti toronnyal – épült. Az evangélikus oltár a szószék mellett áll, és a 
református istentiszteletek alatt letakarják. Amikor az evangélikusok használják a templomot, az 
oltárt a szószék elé húzzák, és a helyére a református úrasztalát helyezik el. A templom mûemléki 
védelem alatt áll.
Református kistemplom – Felsônyáregyháza
A mindössze 40 ülôhelyes kis templom az 1980-as években épült az 50 évvel „öregebb” harang-
toronyhoz. Különlegessége, hogy a tornyában lévô kisebb harang (1826-ban öntötte Eberhard 
Henrik, Pesten) eredetileg Nyáry Pál gazdaságában volt munkára hívó harang, melyet az étke-
zések idején is megkondítottak. Ez a harang kísérte utolsó útjára 1871. április 24-én Nyáry Pált, 
az 1848-as forradalom egyik vezéralakját.
Fájdalmas Szûz Anya Kegytemplom
A Fájdalmas Szûz Anya Kegytemplom a térség egyetlen Mária kegyhelye. A kegytemplomot a 
Krajcsovich családhoz tartozó Böhm Mária építtette az 1890 évek végén, magán fogadalomból. 
2012-ben ünnepélyesen megáldásra és elhelyezésre került a Czestochowai Kegykép másolata, 
mivel a katolikus egyházközösség több tagja, egy zarándokút keretében felajánlotta a települést 
a Fekete Madonnának.
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Hôsök tere – világháborús emlékmû
1925-ben képviselô-testületi ülésen döntöttek arról, hogy az elsô világháborúban elesettek emlékét közada-
kozásból „emlékoszlop” állításával szándékoznak megôrizni. A valamikori piactérnek szánt területen jelöl-
ték ki a helyét, melyet 1928-ban beparkosítottak. Eltelt néhány év, míg elkészült a hôsök szobra, melyen a 
háború azon áldozatainak nevét tüntették fel, akik mint „besorozottak” állampolgársági kötelességüket tel-
jesítették. Az elkészült emlékszobor avatására 1930. március 15-én került sor. Késôbb a második világhá-
ború kezdetén áldozatul esett két falubeli férfi neve is felkerült az emlékoszlopra. Napjainkban az óvodás 
és iskolás gyermekek az Aradi vértanúk napján mécsesek elhelyezésével emlékeznek itt hôsi hallottainkra.
Kaszner Margit Múzeum
Az eredetileg községházának épült létesítmény mai formáját, kinézetét 1972-ben kapta. Tanácstermé-
ben – tanterem-hiány miatt – 1950 végéig tanítás is folyt. Az épületben a rendszerváltás elôtt klubkönyv-
tár is mûködött, majd visszakapta eredeti funkcióját, Polgármesteri Hivatal volt 2008-ig. Ezt követôen, 
2010-ben kapott helyet az épületben a nyáregyházi kötôdésû Kaszner Margit mûvésznô által készített, 
ill. gyûjtött mûvészi munkákból és népi tárgyakból álló kiállítás, mely az alábbi termekben került kialakí-
tásra: Mûterem; Terítéskultúra, a pillanat mûvészete; Babagyûjtemény; Régi idôk emléke.

Nemzeti Összetartozás Emlékmûve
2014-ben került átadásra a Kovács István Mûvelôdési Ház melletti területen felállított trianoni emlékmû. 
Alapja egy sziklakerttel kialakított hármas halom, melynek közepén egy 2,5 méter magas, 20x20 cm 
keresztmetszetû tölgyfából készült kettôs kereszt és egy gránittábla, két oldalán pedig a nemzeti színû, 
ill. az Árpád-sávos lobogó került elhelyezésre.
Történelmi felelôsségünk, hogy szimbolikusan is kifejezzük azt, amit az anyaország határain kívül 
élô nemzettársaink iránt érzünk. Létrehozásával és településünk központi helyén történô felállításával 
az is célunk volt, hogy ne csak évente egyszer, a június 4-i megemlékezések alkalmával, hanem 
minden nap emlékeztessen minket a határon túli magyarok iránt érzett felelôsségünkre, és töltse be 
magyarságunkban, nemzettudatunkban és a Kárpát-medencei magyarság összetartozásában fontos, 
megerôsítô funkcióját.

Nyáry Pál és Schodelné mellszobrai
A róla elnevezett általános iskola elôtt áll a település legkiemelkedôbb személyiségének, Nyáry 
Pálnak (1806-1871) mellszobra. Az 1848-as forradalom egyik vezéralakját a szabadságharc-
ban való részvételéért súlyos várfogságra ítélték. Kiszabadulása után Nyáregyházára tért vissza, 
és iskolát alapított. Kedvese, Schodelné Klein Rozália operaénekesnô szobra is az iskola elôtt 
található. Az elsô nagy magyar primadonna (1811-1854) Európa több nagyvárosában is fel-
lépett. Viharos szerelmük és kapcsolatuk Nyáry Pállal hosszú ideig foglalkoztatta a reformkori 
nemesi közvéleményt.
Nyáry Pál és Schodelné Klein Rozália sírja
A temetô melletti platánsor végén, a községet határoló, parkosított akácerdôben található Nyáry 
Pál politikus – az 1848-as szabadságharc egyik meghatározó alakja – és kedvese, Schodelné 
Klein Rozália operaénekesnô – az elsô nagy magyar primadonna – sírja.



A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
2012 júliusában került átadásra a megújult Polgármesteri Hivatal, amely a komplex akadálymentesítés eredményeként 
kényelmesebb, a jogszabályok által elôírt ügyintézést tesz lehetôvé. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás mértéke 7.118.861 Ft (90%), az 
önkormányzati önrész 790.985 Ft (10%) volt.
A projekt leírása: A fôbejárat ajtószerkezetét aszimmetrikus szárnyú ajtóra cseréltük, hogy biztosítsuk az elôírt mini-
mális szabad nyílásszélességet. Az irodák akadálymentes megközelíthetôsége érdekében a közlekedôben padló-
burkolatot cseréltünk. Az épület átalakítása során biztosítottuk az irodák és egyéb közös használatú helyiségek aka-
dálymentes megközelítését: a bejárati kapunál és a küszöbmentes belsô ajtóknál a megfelelô szabad nyílásméretet. 
A belsô ajtók színét úgy határoztuk meg, hogy kontrasztosan eltérjen a folyosók és az elôterek falfelületének színétôl. 
A közlekedôbôl nyíló helyiségeket funkciójelzô táblákkal láttuk el. Ezek a táblák síkírással, Braille felirattal, valamint 
piktogramok felhasználásával készültek.
A folyosóról nyíló WC-helyiségek belsô átalakításával akadálymentes vizesblokk került kialakításra, vészjelzô beren-
dezéssel. A fôbejárathoz információs tábla, az ügyfélfogadó részekhez mobil indukciós hurok került beszerzésre. Az 
épület mellett akadálymentes parkoló került kialakításra.
A komplex akadálymentesítés jegyében sor került az önkormányzat honlapjának akadálymentesítésére is, így a telepü-
lés lakosainak életét befolyásoló információk mindenki számára könnyebben érthetôvé és elérhetôvé váltak.
A Református- Evangélikus templom felújítása
A Nyáregyházi Református Egyház nyert pályázati támogatást az Evangélikus Egyházzal közösen fenntartott, mûem-
léki védettséget élvezô templom felújítására – az egyházközségek saját anyagi forrásai ezt nem tették volna lehetôvé. 
A Nyáregyházi Református Egyháznak az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 21.006.484 Ft. Önerôre nem volt szükség, a 
pályázat kiírója 100%-ban, utólagos finanszírozással támogatta a projektet.
A projekt leírása: A barokk stílusban épült templomot 1993-ban, építésének 100. évfordulóján renoválták utoljára. Ez 
a felújítás azonban csak a belsô tér egy részére korlátozódott. A nemrég megvalósult teljes felújítás pályázati anyaga 
2009 novemberében került benyújtásra a Vidéki Örökség Megôrzése keretében. A támogatói határozatot 2010 már-
ciusában kapta meg az egyház, a szükséges engedélyeket a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól 2011-ben 
szerezték be. Ezt követôen kezdôdött a tényleges kivitelezés.
A felújítás során a következô munkák kerültek elvégzésre: teljes mennyezetcsere a templomtérben, új konvektorok és 
evaporációs hûtésrendszer kiépítése, belsô festés és energiatakarékos izzók beszerzése. Hôszigetelésre került a pad-
lástér, az épület új tetô héjazatot és új ereszcsatornát kapott, valamint megtörtént a villámhárító-rendszer cseréje. A nyí-
lászárók és a párkányok cseréjét követôen a vakolatjavítás után az épület külsô falainak festésével zárult a beruházás.
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Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem
A Dánszentmiklóssal közös szennyvízberuházás I. szakasza 2005-ben valósult meg. Ezt követôen 2008-ban nyílt rá 
lehetôség, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül kétfordulós pályázaton indulhassunk a II. ütem 
megvalósítására. Az elsô fordulóban sikeresek voltunk, így elkészülhettek a tervek, lezárhattuk a projekt elôkészítését. 
A második fordulóban a megvalósításra benyújtott pályázatunk 2012 ôszén nyert támogatást. A beruházás nettó ösz-
szköltsége 1.459.277.797 Ft. A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatás mértéke az elszámolható 
összköltségek 85%-a, azaz 1.240.386.127 Ft. Az önerôt elsôsorban a lakosok által már befizetett közmûfejlesztési 
hozzájárulásokból finanszírozzuk.
A kivitelezésre a PENTA Általános Építôipari Kft. és a West Hungária Bau Építôipari Szolgáltató Kft. alkotta konzorci-
um kapott lehetôséget. A szerzôdést a két település polgármestere valamint a cégek ügyvezetôi 2013. október 30-án 
írták alá. Az építési munkálatok 2014 márciusában kezdôdtek, és októberig tartanak majd, melynek eredményeként 
csaknem az összes belterületi ingatlan csatornázása megtörténik, a legtöbb utcában kiépítésre kerül a gerincvezeték. 
A földrajzi adottságok miatt gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszok is épülnek. Összesen közel 37 kilomé-
ternyi csô kerül a földbe, 1408 ingatlanbekötés készül, és a szennyvíztisztító telep is bôvítésre, átalakításra kerül. A 
beruházás megvalósítására a szerzôdés értelmében 575 nap áll rendelkezésre, ami magában foglalja az elkészült 
rendszer próbaüzemét is.

A Polgármesteri Hivatal és az Egészségház épületének
energiahatékonyságot és energiatakarékosságot fokozó korszerûsítése
2013-ban nyertünk támogatást két olyan saját fenntartású, közcélú intézmény energetikai korszerûsítésére, melyek 
kötelezô önkormányzati feladatokat látnak el. Az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal sem szerkezetileg, sem a fû-
tési rendszerek vonatkozásában nem felel meg a mai kor követelményeinek, energiafelhasználásuk kiugróan pazarló.
Ezért a projekt célja, hogy a lehetô legradikálisabb mértékben és környezetkímélô módon csökkentsük a fûtési költ-
ségeket a külsô falak és a födémek hôszigetelésével, nyílászárók cseréjével, és a fûtési rendszerek korszerûsítésével.
A projekt tervezése során törekedtünk a költséghatékony és komplex megoldásokra. A fejlesztést követôen mindkét 
épület A+ energiabesorolású lesz, megvalósul a hôtermelôk és a radiátorok cseréje, helyiségenkénti szabályozás kerül 
kialakítása, valamint hôvisszanyerôs szellôzés is beépítésre kerül.
A megvalósítással az alapvetô cél az energiahatékonyság növelése, a károsanyag-kibocsátás és a közüzemi kiadások 
csökkentése, valamint a megfelelô komfortérzet kialakítása.
A projekt bruttó összköltsége 44.684.754 Ft, melynek finanszírozása 100%-ban pályázati forrásból valósul meg, 
miután önkormányzatunk a fejlesztéshez 6.702.713 Ft vissza nem térítendô önerô-támogatást is elnyert.

Gyalogos átkelôhely, autóbusz öböl és járda építése
2012-ben pályáztunk és nyertünk támogatást önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez, melynek kereté-
ben több, kiemelten fontos önkormányzati törekvést is sikerült megvalósítanunk (gyalogos átkelôhely, autóbusz öböl és 
járda építése). Az elnyert támogatás összege 9.974.825 Ft, az önerô pedig 2.493.707 Ft volt, mely a kiviteli tervek 
elkészítését is tartalmazta.
A projekt leírása: Az általános iskola elôtt régóta szerettünk volna gyalogátkelôhelyet létesíteni (kijelölése a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság részérôl már 2007 márciusában megtörtént), de a felmerülô költségek miatt sajnos önerôbôl 
nem voltunk képesek ezt megvalósítani. Az iskolába járó gyermekek biztonsága a jelzett úton áthaladó kamionok 
és személygépjármûvek forgalma, ill. az autóbusz öböl hiánya miatt az elvárható közlekedésbiztonsági feltételeknek 
nem felelt meg, ezért nagy örömmel olvastuk a támogatásról szóló határozatot, ami ezt a problémát hivatott orvosolni.
Az elnyert támogatásból a felsônyáregyházi óvodához vezetô útszakaszon járdát is építettünk, hogy az idejáró 
gyermekek érkezését és távozását biztonságosabbá tegyük. Az óvodához vezetô úton sok többgyermekes szülô 
babakocsiban tolja kisebbik gyermekét, melyre szintén megoldást jelentett a gyalogjárda megépítése.
A beruházások 2013-ban valósultak meg.
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III. Nyáregyháza Fesztivál
Településünk 2011-ben ünnepelte fennállásának 600. évfordulóját. E születésnap alkalmából ünnepi rendezvényso-
rozatra került sor, mely a környékbeli településekrôl is sok embert vonzott Nyáregyházára. A fesztivált 2012-ben is 
megszerveztük, mellyel a térség legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvényét valósítottuk meg. Ezt a hagyományt 
folytatni kívánjuk a következô években is. 2013-ban 1.000.000 Ft pályázati támogatást nyertünk, ami nagymértékben 
segítette a színvonalas megvalósítást.
A projekt leírása: A háromnapos rendezvény elôkészítésében, megszervezésében és megvalósításában a polgár-
mesteri hivatal alkalmazottai, az általános iskola és az óvoda dolgozói, civil szervezetek, helyi cégek és vállalkozók, 
valamint önkéntes munka keretében a település lakosai vettek részt (az elmúlt két év tapasztalatai alapján kb. 150-200 
személy támogatja valamilyen módon a rendezvény sikeres lebonyolítását).
Az elôadások változatosak voltak: a résztvevôk kulturális, zenés és táncos, sport, gasztronómiai, gyermekeknek szóló 
és sok egyéb program közül válogathattak. Felléptek népzenei és hagyományôrzô csoportok, lehetôség nyílt az 
íjászat és a lovaglás kipróbálására is, de a legnagyobb érdeklôdéssel a sztárvendégeket várta a közönség. További 
programok voltak: arcfestés, labdarúgó torna, fôzôverseny, kézmûves foglalkoztató, kiállítások, lövészverseny, stb.
A háromnapos rendezvény minden egyes programja, elôadása ingyenes volt. A Nyáregyháza Fesztivál olyan szó-
rakozási lehetôségeket teremt a nagyközönség számára, amelyeket a környezô településeken nem, vagy csak térítés 
ellenében tudnak igénybe venni. Ezért a következô években is szeretnénk kiszolgálni azt a több ezer embert, akik 
évrôl-évre részt vesznek ezen a rendezvényen, és ezáltal Nyáregyháza jó hírét keltik szerte az országban.

Kaszner Margit Múzeum és környezetének felújítása
2014 tavaszán európai uniós forrásból újult meg a régi községháza épülete, amely 2010 óta az „Ezredvég Múzeum 
és Babagyûjtemény”-nek is otthont ad. A 2012 novemberében beadott pályázat a település központjában fekvô, 
a fôút arculatát jelentôsen meghatározó épület, és a hozzá tartozó park felújítására irányult. A Mezôgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. szeptember 3-ai támogatói döntése alapján pályázatunkat 9.798.520 Ft összegû 
támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat összértéke 12.144.120 Ft. Az önkormányzat a felújítás önerejét jelentô 
összeget – az ÁFA összegét, azaz 2.645.600 forintot – költségvetésében erre a célra biztosította.
A projekt leírása: Az élete egy részét Nyáregyházán töltô Kaszner Margit mûvésznô 2010-es végakarata szerint ingó- 
és ingatlanvagyonát Nyáregyháza Önkormányzatára hagyta, azzal a feltétellel, hogy magángyûjteményének helyet 
biztosítunk. A Képviselô-testület döntésének megfelelôen az egykor községházaként funkcionáló épületben került elhe-
lyezésre az értékes gyûjtemény. Az önkormányzat a Múzeum udvari termét azonban nem csak kiállításoknak, hanem 
más jeles eseményeknek (pl. házasságkötés) is fenntartja. Ennek megközelíthetôségét is kényelmesebbé, elegánsabbá 
tettük egy sétány kialakításával, a Községháza és a Múzeum közötti park felújításával.
A felújítás részeként sor került a homlokzat és a lábazat vakolatjavítására és festésére, a rossz állapotban lévô nyí-
lászárók és redônyök cseréjére. Megújult a tetôszerkezet, és az eresz, felújításra, ill. cserére kerültek a nyílászárók 
és a redônyök. A megvalósítással sikerült elérnünk kitûzött célunkat: az állagmegóváson túl látványban is visszaadni 
az épület száz éves korát, ami jellegzetes vonásaival, megújult külsejével településünk központjának hangulatát is 
meghatározza.
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Kisméretû sportpálya kialakítása Felsônyáregyházán
A helyi sportélet fellendítését szolgálja a nemrég átadott, új sportpálya, melyet a lakosok nagy számban vesznek 
igénybe. Kialakítására Felsônyáregyházán került sor az önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanon. A korábban 
is sportolási célra – fôként futballra – használt terület alkalmatlan volt betölteni funkcióját: a talaj túlságosan kemény, 
gazzal és fûcsomóval egyenetlenül benôtt, és a vízelvezetés hiánya miatt esôzés után használhatatlan volt.
Ezt a problémát tudtuk megoldani az elnyert 7.999.392 Ft támogatással, melyhez önerôként az ÁFA összegét vállalta 
az önkormányzat.
A projekt leírása: A kialakított sportpályát erdô, szántóföld, valamint nem lakott ingatlan veszi körül, így a terület sport-
célú felhasználását tûztük ki célul, és egy 20x40 méteres, salakos sportpálya létesítését valósítottuk meg. A pálya meg-
építéséhez szükséges munkálatok – tereprendezés (földkiemelés, tükörkészítés, tömörítés, lejtésképzés), alépítmény 
kialakítása (szûrôréteg), vízelvezetés szikkasztó gödrökbe, szegély- és burkolat készítés – után a sportpálya átadását 
egy közösségi sportrendezvénnyel együtt bonyolítottuk le.
A tervek szerint – az önkormányzat szervezésében – félévente kerül majd sor sportrendezvényekre a helyi sportélet 
fellendítése, ezáltal az egészségmegôrzés elôsegítése érdekében.
Az önkormányzat a kapuk mögötti területre – saját forrásból – labdafogó hálót épített, a pálya melletti területen pedig 
játszótér kialakítását tervezi.
A Kovács István Mûvelôdési Ház felújítása
Az 1944-ben készült épület külsô és belsô felújítására valamint eszközbeszerzésre pályázott eredményesen a Nyáregy-
házi Nóta- és Népdalkör. A projekt célja, hogy a felújított, modern eszközökkel felszerelt Mûvelôdési Ház olyan külsô 
megjelenést nyújtson, valamint olyan belsô környezetet biztosítson, amely alkalmas a helyi közmûvelôdési és kulturális 
programok megrendezésére. A felújítás eredményeképpen – remélhetôleg – nagyobb nézôközönség látogat majd el 
az épületben megtartandó eseményekre.
A pályázati támogatás összege bruttó 25.067.041 Ft, ami lefedi a teljes beruházási költséget (nem volt szükség önerô 
biztosítására).
A projekt leírása: A Mûvelôdési Ház felújításakor a homlokzaton falfestés, lábazatfestés és ereszdeszkázat mázolása 
készül, valamint beltéri vakolatjavításra és festésre kerül sor. Az épület szinte minden helyiségében új padlóburkolat 
készül, a színpad közönség felôli oldala és a felülete is új faburkolatot kap.
A színpadi elôadásokhoz szükséges eszközállomány elöregedett, frissítésre szorul, a rendezvények megtartásához 
nem áll rendelkezésre elegendô mennyiségû és minôségû bútorzat. Ezért a színpad modern hang- és fénytechnikával 
kerül felszerelésre, valamint új székek és asztalok beszerzésével, a bútorzat és a jelenleg gyenge fényerôt biztosító 
világítás cseréjével varázsoljuk hangulatosabbá, kényelmesebbé a belsô teret.
A bejárat után jobbra található elhasználódott vizesblokk helyén ruhatár kerül kialakításra.
A felújítás és az eszközbeszerzés eredményeképpen újra a településünk központjában fekvô Kovács István Mûvelôdési 
Ház adhat rendszeresen otthont a helyi közmûvelôdési és kulturális programoknak.

Információs- és üdvözlô táblák kihelyezése, valamint zenei CD elkészítése
Nyáregyháza szerkezeti tagoltságából adódóan – az egyes településrészek egymástól jelentôs távolságra található-
ak – a községre érkezôk vagy átutazók számára gondot okoz a közintézmények, közszolgáltatást végzô épületek 
megtalálása. Ezt a hiányosságot a meglévô, de rossz állapotú információs táblák cseréjével tudjuk pótolni, melyre 
2.807.800 Ft támogatást nyertünk, mely összeg 600 db Audio CD elkészítését és kiadását is magában foglalja.
A projekt leírása: Az információs táblák kihelyezésére jellemzôen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévô 
közutak mentén kerül sor 2014-ben, az út kezelôje által kiadott hozzájárulás alapján.
Az alábbi táblák elkészítése és kihelyezése valósul meg: települési üdvözlô táblák, közintézményeket és közszol-
gáltatást végzô épületeket jelzô információs oszlopok, információs térképek a faluközpontban, információs táblák, 
településrészeket jelzô, valamint rovásírásos táblák. A táblák kihelyezésével információt kívánunk nyújtani a településre 
érkezôk és áthaladók részére.
A 600 éves Nyáregyháza hagyományaihoz méltó módon, a jelenleg is néphagyományokat ôrzô, népzenével foglal-
kozó személyek és csoportok énekes-zenés elôadásait (népdalok, népzenék, népmesék, versek) elektronikus adathor-
dozón tesszük elérhetôvé mindenki – ezáltal az utókor – számára is. Az ingyenes lemez egyben települést népszerûsítô 
célokat is szolgál.
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A HAJT-A Csapat Egyesület szervei

Közgyûlés: Az egyesület legfôbb döntéshozó szerve, melyet 79 tag alkot.
Elnökség: Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 24 fôbôl áll.
Felügyelôbizottság: Az egyesület mûködésének és gazdálkodásának ellenôrzésére 
létrehozott szerv, melynek feladatait 3 fô látja el.
Munkaszervezet: Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely az egyesü-
let tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelen-
leg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresz-
tül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek kere-
tében meghirdetésre kerülô támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatokat 
és támogatási kérelmeket értékeli, szükség esetén hiánypótoltatja a dokumentumokat, 
valamint elvégzi az elnökség támogatási döntésének elôkészítô munkálatait. Kötelezô 
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a VM és az MVH számára, továbbá szakmai 
rendezvényeken továbbképzéseken vesz részt a hatékony ügyintézés érdekében.

Elnökség (24 fô)
Balatoni József (civil szervezet, Bénye) 
Béres Károly (vállalkozó, Tápióság)
Fodor Zoltán (polgármester, Szentmártonkáta)
Horinka László (polgármester, Sülysáp)
Józsa László (képviselô, Tápiógyörgye)
Juhász Ildikó (polgármester, Kóka)
Kanizsár István (civil szervezet, Tápiószecsô)
Kaszanyi József (civil szervezet, Mende)
Kovács Ferenc (polgármester, Tápiószele)
Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)
Kökényesi József (civil szervezet, Tápióbicske)
Lehota Vilmos (polgármester, Gomba)
Lôrincz Tibor (civil szervezet, Pánd)
Ludmán Csaba (vállalkozó, Pilis)
Mészáros Sándor (polgármester, Nyáregyháza)
Nagy Gábor (vállalkozó, Tápiószentmárton)
Nagy István (vállalkozó, Szentlôrinckáta) 
Nyíri Mihály (vállalkozó, Tápiószôlôs)
Petôné Vizi Valéria (vállalkozó, Péteri)
Rádi Sándorné (civil szervezet, Káva)
Dr. Szabó Teréz (polgármester, Úri)
Sziráki Károly (civil szervezet, Újszilvás)
Tarkó Gábor (civil szervezet, Farmos)
Tóth László (vállalkozó, Monorierdô)

Felügyelôbizottság ( 3 fô)
Dr. Petrányi Csaba 
(polgármester, Újszilvás)
Juhász Ildikó 
(vállalkozó, Tápiógyörgye)
Kele Sándorné 
(civil szervezet, Szentmártonkáta)

Az egyesület vezetô tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc 
(Tápiószele Város polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna 
(Tóalmás Község polgármestere)

Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia 
(Tápiógyörgye)

A munkaszervezet 
munkatársai:
Munkaszervezet-vezetô, A2 ügyintézô:
Faragó Júlia
Ügykezelô:
Faragó Csaba
Ügykezelô:
Kovács Dániel
A1 ügyintézô:
Tóth Gábor
A2 ügyintézô:
Kamuti Attila



HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:

Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Ön-
kormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség 
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata 
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata 
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Vá-
ros Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormány-
zata • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Vá-
ros Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Község 
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata                         
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város 
Önkormányzata

Civil szervezetek:

Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért 
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • Tápió-
györgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók 
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közössé-
gért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Fa-
luvédôk és Önkéntes Tûzoltók Közhasznú Egyesülete • Péteri Borbarátok Kör Egyesület     
Összefogás Sülysápért Egyesület • Tápiómenti Tömegsport Alapítvány • Úri Községért 
Közalapítvány

Vállalkozók:

KÁTA-KAMION KFT. • AN-AD-AN KFT • Gál János mezôgazdasági vállalkozó • Bog-
lárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona 
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRI-
GRIFF KFT. • Hegyi és Társa Bt. • Bertók-Méhészet Ker. és Szolg. Bt. • POLI-GRAN 
2004 Kft. • Oldal István egyéni vállalkozó • Poppy Seed Fft. • Kenyó Lajosné egyéni 
vállalkozó • Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet • Racskó Mátyás családi gazda    
Fetti Kft. • Malatinszki Krisztián egyéni vállalkozó • Bata 2001 Kft. • Elycon Tanácsadó 
és szolgáltató Kft. • Kerbor Kft. • Epres Trans Kft. • Hali-Vali Bt. • ECOSYS-TEAM Kft.         
BBB Bútorász Kft. • Varió Bútor Kft. • Sipitó Park Kft. • FÖLDFÉM Kft.



A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezete adja ki.

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu


