Kóka

Hajt-a csapat a Tápió-vidéken

1

Koka-2010.indd 1

2010.09.14. 12:33:47

Elnöki köszöntõ
A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró turisták kedvelt paradicsoma.
A HAJT-A Csapat Egyesület feladata az európai uniós támogatások koordinálása.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az

Polgármesteri köszöntõ
Tisztelt Olvasó!
Kóka község polgármestereként szeretettel
üdvözlöm Önt!

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) men-

Önkormányzatunk fontos és kiemelt céljának te-

tén kerülnek felosztásra. A 2007–2013-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy

kinti a falu közösségi életének és az itt élő emberek

5 milliárd euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság,

életminőségének folyamatos javítását. Ennek ér-

a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások

dekében segíti különféle társadalmi és civil szer-

sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése,

vezeteinket és kiemelt figyelmet fordít az ifjúságtól

piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.

kezdve az idősebb korosztályig a kapcsolattartásra.

A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a
települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96
kapott a FVM Irányító Hatósága által előzetes elismerést. Ez azt jelentette, hogy jogosultságot
kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján.
A HAJT-A Csapat Egyesület 14 Tápió menti településből áll: Farmos, Kóka, Nagykáta külterülete, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 településének önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.

A települést az erős összefogás és az itt élő emberek együttműködése, tenni akarása jellemzi.
Szívesen fogadjuk az ide látogató embereket.
Tisztelje meg látogatásával Ön is településünket!

Juhász Ildikó
polgármester

Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Leader-program
helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a térségünkben zajló Leader-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk tápiógyörgyei
irodája Leader-pályázati információs központként a hét minden munkanapján az ügyfelek
rendelkezésére áll!
Egyesületünk célja, hogy a mostoha gazdasági helyzet ellenére a Tápió-vidéken élő emberek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADER-program segítségével újjáéleszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.
Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon kell alapulniuk. Részt kívánunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvalósításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

Kovács Ferenc
HAJT-A Csapat Egyesület elnöke
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Kóka község
Kóka története
A 750 éves múltra visszatekintő Kóka község már a tatárjárás idején lakott terület volt.
Budapesttől 48 kilométerre keletre, a Tápió mentén található. Polgármestere Juhász
Ildikó, 4 éve vezeti a falut, de pedagógusként és alpolgármesterként már sok éve munkálkodik annak szolgálatában.
A település okleveles említése először 1254-ben történt. A XV. század elején a falu Kókai
János birtoka volt, akinek halála után – örökös hiánya miatt – Zsigmond király a Tétényieknek adta. Azonban a következő évben ettől a családtól visszavette ezt a birtokot is a király, és 1424-ben Borbála királynénak adományozta. 1439-ben Albert király feleségének,
Erzsébet királynénak ajándékozta. A török hódoltság alatt rövid időre elnéptelenedett, de
a XVIII. században már népes faluként tartották nyilván.

Történelmi emlékhelyek
Bereg-kút
Kóka legrégibb ivóvízellátó helye már a törökkorban is használt Bereg-kút volt, mely a
Szent Margit-kápolna lábánál a Füszögi-völgyben található. A Szent Ferenc-rendiek kolostorának kútja volt. Valószínűsíthető, hogy a kolostort a törökök elfoglalták, bizonyíték
rá, hogy a kút első tisztításakor török szablyák, kovás puskák kerültek elő.
Szent Margit-Kápolna
A település szélén, magaslaton álló barokk egyhajós
épület, 1700–1729 között épült. A síkmennyezetes belsőben barokk oltárépítmény van, oltárképe Szent Margitot ábrázolja. A kápolna építéséhez e domb lábánál álló
Szent Ferenc-rendiek kolostorából megmaradt építőanyagot is felhasználták. Az Árpád-házi Szent Margitról
elnevezett kápolnában, a júniusi Margit naptól kezdődően, 8 napig itt tartják a szentmiséket.

Borkultúra
Községünkben a szőlőtermesztésnek és a borkultúrának több mint 400 éves hagyománya van. Jelenleg a mintegy négyszáz borospincénél a hagyományos
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fejműveléstől a Moser-kordonig szinte minden művelésmód fellelhető, és a termesztett
fajták is nagy választékot mutatnak.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által besorolt termőhelyi kataszter szerint a település szőlőterülete I. osztályba tartozik, azaz szőlőtermesztésre kiváló adottságokkal rendelkezik. A hagyományos – Olaszrizling, Kadarka, Ezerjó – fajták
mellett, az új fajok telepítése is elterjedt, mint például a Cabernet Sauvignon, Zweigelt,
Szürkebarát, Zalagyöngye, Chardonnay, Cserszegi fűszeres.
Kóka 1998 óta a Kunsági Borvidékhez
tartozik, hegyközségünk 2008-ban beolvadt a Monori Hegyközségbe.
13. éve minden áprilisban borfesztivál keretében a STRÁZSA BORREND  tagjai
értékelik a kókai szőlősdombokon megtermelt borokat. A pincés gazdák legjobb
boraikkal és saját specialitásaikkal várják
vendégeiket a sportcsarnokban felállított
látványpincékben.

II. Rákóczi Ferenc
A Fejedelem 1706-os és 1710-es kókai
látogatásának emlékét Pál Mihály Munkácsy-díjas

szobrászművész

alkotása

örökíti meg.

Kókai Kossuth Falumúzeum
A Reneszánsz év – 2008 kereté-ben kiírt „Tájházak a közösségért” című pályázaton 500 000- HUF-ot nyert a múzeum,

programjai

megvalósítására.

„Mátyás király udvara” címen kistérségi

5

2010.09.14. 12:34:05

kulturális seregszemlét, és „Mesterségek
tábora” címen nyári tábort szerveztünk.
Mindkét programon korabeli kézművesmesterségekkel ismerkedhettek a diákok,
az irodalmi színpadon és a lovagi tornán
pedig tudásukat és az erejüket is összemérhették egymással a csapatok. A tábor programját a környékbeli múzeumok látogatásával és sportprogramokkal színesítettük.
2009-ben a „Vendégváró tájházak” című
pályázat keretében 200 000,– HUF-ot nyertünk a múzeum falainak javítására.

Dicsőséges tavaszi hadjárat
Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat
emlékére szervezett rendezvénysorozathoz – mely Közép-Európa legjelentősebb
katonai hagyományőrző rendezvényévé
vált – Kóka község is csatlakozott.
2010 húsvét hétfőjén a falubeliek hagyományőrző programmal fogadták az 1849-es
dicsőséges tavaszi hadjárat emlékét felelevenítő huszár- és szabadcsapatokat.
1849. április 5-én vonultak át Kókán Görgey csapatai. Kossuth és Görgey találkozásának emlékére a Margit-kápolnánál
minden évben koszorúzással és történelmi
visszatekintéssel emlékeznek a jeles napra. A falumúzeumban őrzött – azóta kókai
szimbólummá vált Kossuth-korsóból – az
említett helyen ivott Kossuth Lajos.
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A csapatokat és a locsolkodókat idén
a húsvéti hímes tojás mellett lencsegulyással és kaláccsal kínálták a helybéli menyecskék.

Szent Máté-templom
Klasszicista stílusú, vidéki viszonylatban jelentős méretű műemléképület a
község központi részén.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében 50 millió Ft támogatásban részesül a templom, utófinanszírozásban. 2010 tavaszán megkezdődött az épület teljes rekonstrukciója. Az egyházközség és a Szent Máté
Alapítvány közös projektjének célja a
község hagyományos kulturális-közösségi értékeihez illeszkedő, történelmi emlékekhez méltó környezet
kialakítása.
A felújítás után az épület látogatható
lesz. Hangversenyek, kiállítások, művészettörténeti előadások, rendezvények várják az idelátogatókat.

Új érték teremtése
egy új nemzedéknek!
7
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Könyvtár
2008-ban, a „Közkincs” elnevezésű
pályázaton 1 500 000,– HUF-ot, nyert
Kóka a községi könyvtár belső terének felújítására. A bútorzat egységessé tétele, a világítás korszerűsítése és
a modern számítástechnikai eszközök
beszerzése révén azóta korszerű és kellemes környezetben tudjuk kiszolgálni
az olvasóközönség igényeit.

Kulturális élet
A Kóka község kulturális élete az
utóbbi években erőteljes hagyományőrző jelleget öltött. A gyökerek ápolása, a történelmi emlékek, és az ünnepi szokásaink felelevenítése sokaknak
vált szívügyévé. A szőlőtermesztéssel
és borkészítéssel foglalkozó Tóth Pince,
a Tulajdonosok baráti társaságának is
köszönhetően színvonalas programokkal vonzza a népi kultúránk és a nemzeti rock kedvelőit. A rendezvényeken
minden esetben egy jeles alkotónk
munkássága kerül középpontba, melyet képzőművészeti kiállítás, népi játszóház, helyben készült ételek és kókai
borok egészítenek ki.
A Kókai kikelet és a Kókai fecskehajtó rendezvények mellett az említett
„Baráti Társaság” nevéhez fűződik az
I. Magyar Folk és Blues Fesztivál megrendezése is.
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Kókai Önkéntes Tűzoltó

Kókai állat- és kirakodóvásár

Egyesület

Az évtizedeken át országos hírű kókai
állat- és kirakodóvásár – a fentiekhez
hasonlóan – ma már szintén hagyományőrző rendezvényként támogatja a
magyar termelők érdekeit. A színpadon
fellépő népi együttesek, a népi játékok
és múltunk jelképeinek (jurta, íjászat,
barantabemutató) megjelenítése  erősítik a helybéliek összetartozását.

2009-ben, az Európai Unió által finanszírozott Leonardo program keretében
a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül
egy 13-éves 30 000 km-t futott VOLVO
FL614 típusú tűzoltóautót nyert a Kókai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A gépjármű Sorpshire városából teljes technikai
felszereltséggel került községünkhöz. A
pályázat részét képezte a kókai egyesület tulajdonában levő Csepel TÜ11
típusú 20 éves, üzemképes tűzoltóautó felajánlása, mely a balatongyöröki
tűzoltósághoz került.

Kókai sátortábor

A településen 13 civil szervezet és művészeti együttes működik. Mind azon
munkálkodnak, hogy megőrizzük Kóka
kulturális és természeti értékeit, programjainkkal ápoljuk és továbbadjuk
azokat utódainknak, és megmutassuk
az idelátogatóknak, hogy Kókán élni jó!

Szeretettel várjuk községünkben!

Idén 3. éve került megrendezésre a
népi hagyományőrző,   természetvédelmi és kézművesprogramokból ös�szeállított nyári sátortábor, melyre
idén a környék 6 településéről érkezett
37 általános iskolás diák. Külön öröm
volt számunkra, hogy idén testvértelepülésünkről, a vajdasági Gunarasról
vendégül láthattunk 4 diákot.
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Az egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület szervei:
Közgyűlés:

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet a 42 alapító tag alkot.

Elnökség:

Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 13 főből áll.

Felügyelőbizottság: Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére létrehozott szerv, a feladatot 3 fő látja el.
Munkaszervezet:

Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, mely az egyesület tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazodóan változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési
Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájékoztatás, a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre
kerülő támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és
támogatási kérelmek értékelése, szükség esetén a dokumentumok
hiánypótoltatása, a támogatói döntés előkészítése az elnökség részére. Kötelező szakmai és pénzügyi beszámolót készítünk a VM és
az MVH számára kéthavonta, továbbá szakmai rendezvényeken továbbképzéseken veszünk részt, a hatékony ügyintézés érdekében.

Elnökség (13 fő)

Nagy István

(vállalkozó, Szentlőrinckáta)

Nyíri Mihály

(vállalkozó, Tápiószőlős)

Béres Károly

(vállalkozó, Tápióság)

Póczné Fehér Mária

(polgármester, Tápiógyörgye)

Fodor Zoltán

(polgármester,

Sziráki Károly

(civil szervezet, Újszilvás)

Szentmártonkáta)

Tarkó Gábor

(civil szervezet, Farmos)

Juhász Ildikó

(polgármester, Kóka)

Kovács Ferenc

(polgármester, Tápiószele)

Felügyelőbizottság (3 fő)

Kovács Magdolna

(polgármester, Tóalmás)

Dr. Petrányi Csaba

(polgármester, Újszilvás)

Kökényesi József

(civil szervezet, Tápióbicske)

Juhász Ildikó

(vállalkozó, Tápiógyörgye)

Lőrincz Tibor

(civil szervezet, Pánd)

Kele Sándorné

(civil szervezet,

Nagy Gábor

(vállalkozó, Tápiószentmárton)
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Szentmártonkáta)

Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele város
polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna (Tóalmás község

10. Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzata
11. Tápiószőlős Község Önkormányzata
12. Újszilvás Község Önkormányzata
13. Tóalmás Község Önkormányzata

Civil szervezetek:
1. Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2. Tóth László Sportegyesület Újszilvás
3. Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A munkaszervezet munkatársai
4. Pándi Községi Sportkör
Munkaszervezet5. Szentmártonkátai Könyvtárért
Alapítvány
vezető:
Faragó Júlia
6. Csibészke Alapítvány
Ügyintéző:
Tóthné Vágó Helga
7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület
A1 ügyintéző:
Tóth Gábor
8.
Tapiógyörgyei Horgász Egyesület
A2 ügyintéző:
Petényi Nándor Csaba
9. Tápióságért Alapítvány
A3 ügyintéző:
Kamuti Attila
10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület
11. Szivárvány Alapítvány
munkaszervezetének elérhetőségei:
12. Tápiószőlősért Alapítvány
Cím:
2767 Tápiógyörgye,
13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete
Deák Ferenc út 2-4.
Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25
Vállalkozók:
Tel.:
06-53-583-550
1. KÁTA-KAMION KFT.
Fax:
06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 2. AN-AD-AN KFT.
3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó
Web:
www.hajtacsapat.hu
4. Boglárka Virág KVB
5. KORMOS FARM BT.
HAJT-A Csapat Egyesület tagjai
6. Juhász–Bene Méhészet
Önkormányzatok:
7. Mays Farm Bt.
1. Farmos Község Önkormányzata
8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó
2. Kóka Község Önkormányzata
9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató
3. Pánd Község Önkormányzata
Szövetkezet
4. Tápióbicske Község Önkormányzata
10. NYÍRI-GRIFF KFT.
5. Szentmártonkáta Község
11. Hegyi és Társa Bt.
Önkormányzata
12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.
6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 13. POLI-GRAN 2004 Kft.
7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
14. Oldal István egyéni vállalkozó
8. Tápióság Község Önkormányzata
15. Poppy Seed Kft.
9. Tápiószele Város Önkormányzata
16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó
polgármestere)

Munkaszervezet-vezető:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
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Pályázatok
ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási

További lehetőségek

kérelmek közül 28 nyertes pályázó van. Jogcímenként az alábbi megoszlásban:

A 2011-es évben lehetőség nyílik új pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken:

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db

Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db

• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület

Falumegújítás és –fejlesztés: 6 db

• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása

Vidéki örökség megőrzése: 3 db

• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása

Az első körös pályáztatás után Falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretén belül ma-

• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása

radt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak ké-

• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése

relembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érke-

• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása

zett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkormányzatok

• Tápiószele arculatának fejlesztése

és civil szféra képviselői indulhattak, ennek megfelelően önkormányzatok közül
6 db, civil pályázó 1 db volt. A kérelmek ügyintézése jelenleg folyamatban van.

„A beérkezett pályázatok bemutatása”

Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:
• Családi napközik fejlesztésének támogatása
• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása

A LEADER első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. kö-

• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása

zött, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet je-

• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés

lent. A vállalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

szféra képviselőitől 42 db pályázat érkezett. A négy jogcímre lebontva: közösségi célú

Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:

fejlesztésre 48 db, vállalkozási alapú fejlesztésre 24 db, rendezvényre 15 db, térségek

• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása

közötti és nemzetközi együttműködésre 3 db, képzésre 1 db érkezett.

• TÁPIÓ-EXPO

A LEADER első körös pályázatainak beadását követően megkezdődött a HAJT-A Csapat
Egyesület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályázatok ügyintézéséhez hozzátartozott az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, melyek
a hiánypótoltatás mellett párhuzamosan elvégezhetőek voltak. A LEADER-pályázatok

• „Olimpici” sportrendezvény

esetében ez 38 szemlét jelentett
az elmúlt időszakban. A véglegesített rangsorállítás után a
döntéshozó testület hozza meg
a rendelkezésre álló forrás és a
pontszámok alapján a támogatható pályázatok listáját.
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Fejlesztési források összesen
a 14 településen 2007–2013 időszakra
ÚMVP III. tengely
3 241 982 €
864 636 600 Ft

ÚMVP IV. tengely
1 375 829 €
366 933 594 Ft

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása
Képzés jogcímen belül az alábbi célterületre:
• A Tápió-vidék bemutatását elősegítő képzések támogatása
A pályázási feltételekről és lehetőségekről több információt a honlapunkon találnak:
www.hajtacsapat.hu
Kiadja: Hajt-a Csapat Egyesület Munkaszervezete.
Megjelent: a Patkós Stúdió gondozásában 2010-ben.
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A térképen szereplő túrák és túraútvonalak letölthetők a www.tgytrack.fw.hu oldalról.
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