
Nagykáta



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!

A Pest megye keleti részén elhelyezkedô Tápió-vidék különleges természeti látni-
valókban bôvelkedô táj, ahol védett területek és Natura 2000-es területek talál-
hatók. Nagykáta mint a térség központja járási székhely, 60 km-re található a 
fôvárostól, vasúton és a 31-es fôúton egyaránt jól megközelíthetô. A vasútállomás 
a városközponttól 500 m-re helyezkedik el, mellôle indul a kerékpárút, melybôl 
az elmúlt években megközelítôleg 5 km-t épített az önkormányzat. Így lehet ke-
rékpáros, gyalogos, sôt lovas kocsis túrákat is szervezni, hogy az ide látogatók 
a kijelölt túraútvonalakon és tanösvényeken kirándulás keretében tekintsék meg 
a tájvédelmi terület szépségét. Az ingoványos mocsaraktól a Hortobágyra em-
lékeztetô kopár szikes pusztákig számtalan különbözô élôhelyet járhatnak be a 
turisták, miközben védett növények és állatok sokaságában gyönyörködhetnek. 
Ezen kiadványban a külterületi látnivalókat mutatjuk be, mindemellett említést kell 
tennünk arról is, hogy a város bôvelkedik történelmi emlékhelyekben, látnivalók-
ban, fesztiválokban. Nagykáta méreténél fogva nem vehet részt a Leader pályá-
zatokban, de más hazai és uniós forrásokból számos fejlesztést valósított meg 
az elmúlt években. Új városi könyvtárat épített a lakosságnak, melyet 2007-ben 
avattunk fel. Majd a sportcsarnokot adtuk át a lakosságnak és a sportolni vágyók-
nak, melyet a strand mellett építettünk meg, nem messze a szintén új építésû Táj-
háztól. Tájházunk helytörténeti gyûjteményeinknek és a város képzômûvészeinek 
méltó kiállító helyszínt biztosít. Nagykáta országos hírû gyógy- és strandfürdôje 
minôsített gyógyvízzel rendelkezik. A gyógyvíz magas nátrium tartalmának kö-
szönhetôen a fürdôzô bôre selymessé válik, szinte megfiatalodik. Természetesen 
a víz reumatológiai és nôgyógyászati problémákra is jótékony hatású. Fürdôzô 
vendégeink közül többen tudni vélik, hogy a gyermekáldások egyrészt a nagy-
kátai víz pihentetô stresszoldó hatásának is köszönhetôek. Nemrég megépült a 
Fürdôház, mely szaunával, napozóterasszal, élmény- és gyógymedencével és 
egyéb szolgáltatássokkal várja a pihenni vágyókat. A fürdô környékének termé-
szeti értékei közé tartozik a város határában elterülô történelmi helyszín. Ezen a 
területen, Tápióbicske önkormányzatával közösen rendezzük meg a ’49-es ta-
vaszi hadjárat híres ütközetét. A történelmi esemény emlékére minden év április 
4-én korhû jelmezekben, ország minden pontjáról ide sereglett nagy közönség 
elôtt elevenítik fel a hagyományôrzôk a gyôztes hídi csatát. Látogasson el Ön is 
hozzánk, szeretettel várjuk Nagykátán és a Tápió-vidéken egyaránt.

Kocsi János
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



Településünk bemutatása
Sokan érkeznek távoli területekrôl megcsodálni a Nagykáta város határában található Árpád-ko-
ri templomromot és környezetét. Középkori építôanyagként a Duna-Tisza közén foltokban bá-
nyászható és építkezésre is alkalmas réti mészkövet lehet találni. 
Nagykátától 2 km-re keletre, szántóföld közepén, egy magaslaton kiemelkedve áll az a kôke-
reszt, mely az egykori Árpád-kori templom helyét jelöli. Elôször 1934-ben végeztek itt „próbaá-
satást”, de csak 1982-ben tárták fel alaposan a területet Dinnyés István vezetésével, aki feltárta 
a templom alapozását és a templom körüli temetô 48 sírját. A rekonstruált alaprajz szerint meg-
állapították, hogy a templomhajó alapterülete 23 m2, befogadóképessége kb. 40 fô lehetett. Az 
alapot 125-140 cm széles, kb. 100 cm mély árokba rétegesen döngölték: tiszta sárga agyag-, 
humusszal kevert agyag- és habarcscsík váltakozásával. A felmenô falakat foltosan égetett, pely-
vás alapanyagú téglából és igen rossz minôségû kövekbôl építették.
A templom körüli temetô jelentôs része a sok évtizedes mezôgazdasági mûvelés során elpusztult. 
A korszaknak megfelelô, szegényes használati tárgyak mellett XII. századi pénzeket is találtak. 
A felszínen gyûjtött töredékek között nagy számban fordult elô XII–XIII. századi csigavonalas, 
fogaskerékmintás fehér kerámia. A domb környékén elterülô Árpád-kori falu a XIII. század folya-
mán, minden bizonnyal a tatárjáráskor pusztult el.
Itt a külterületen élôk sokszor szedik le az illatos nyugtató hatású növényeket a tavaszi, nyári 
idôszakban. Begyûjtik a gyógynövényeket, amelyek között találhatunk: levendulát, kamillát, cit-
romfüvet. A jó illatú virágos mezôn gyönyörû pipaccsal teli területeket láthatnak és más egynyári 
virágokat az ide érkezô kedves turisták. Élônövények begyûjtése, meghatározása, túrázási le-
hetôség és kellemes pihenés, kikapcsolódás vár az ide látogatóra, mely során az élôvilág és 
madárvilág megfigyelése is egy remek lehetôség.
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Természeti értékeink 
A város környékének számottevô része természetvédelem alatt áll. Állat-, madár- és növény vilá-
ga igen gazdag, sok olyan fokozattan védett és veszélyeztetett faj megtalálható itt, amely máshol 
alig-alig fordul elô. A madárvilág rendkívüli gazdagságát jelzi, hogy a Nemzetközi Madárvédel-
mi Tanács (ICBP) a vidéket 1992-ben felvette az európai jelentôségû madárélôhelyek listájára. 
A Nyík-rét és a Hajta menti mocsarak mint a tájvédelmi körzet legnagyobb összefüggû területe, 
Nagykátától keletre található. A Hajta-patak táplálta mocsarak - Horgas-ér, Virágkerti-tó, Disz-
nótúrási-tó, Erek köze - gazdag madárvilágnak nyújtanak fészkelô- és táplálkozó helyet. Jelentôs 
állományban költ itt a fokozottan védett nagy kócsag, a nyári lúd, a különbözô gémfélék, sôt még 
a fekete gólya is megfigyelhetô. Változatos növénytársulások szikesek, löszgyepek, mocsárrétek, 
valamint ritka növények sokasága kötôdik a Nyík-réthez. A fátyolos nôszirom legnagyobb hazai 
állománya, a több ezerre tehetô tavaszi hérics, vagy az Alföldön ritka nagy pacsirtafû és selymes 
peremizs jelzik a vidék háborítatlanságát.
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Egreskátai tölgyes és Sós-tavak 
Nagykáta északi határában, Egreskátán egy nyílt homoki tölgyessel borított lapos bucka körül 
szikes tómedrek – Sós-tavak –, kiterjedt nádasok és szikes legelôk helyezkednek el. A féltucat 
szikes tómeder mellett, melyeket tavasszal sekély víz borít, két nagyobb mocsár: a Bata-tó és a 
Monori-tó is húzódik. Az itt látható ligetes tölgyes az Alföldre egykor jellemzô pusztai tölgyesek 
utolsó Tápió-vidéki maradványa. Az öreg fák odvaiban több párban költ a kék tollú szalakó-
ta, míg a nádasokban vízimadarak sokasága él. Az árterek magasabb területein fordultak elô 
egykor a tölgy-kôris-szil ligeterdôk, amelyekbôl napjainkra már csak egyetlenegy liget maradt 
Nagykáta határában.

Fehér-tó
A Nyík-réti-ág mentén található legnagyobb szikes tómedret ma már csak tavasszal borítja sekély 
vízállás, közepén kisebb nádasfolt látható. Nevét a kiszáradás után a sziksótól kifehérlô meder 
színérôl kapta.

Megújuló tanyavilág
Egreskátán és a Nyík-réten a XIX. században kiterjedt tanyavilág volt jellemzô. A Hajta-patak men-
tén (Erek-köze) a növénytermesztésen és állattartáson kívül az itt található mocsarak is megélhetést 
(halászat, nád- és gyékényszedés) jelentettek a tanyasiak számára. A nyolcvanas években felgyor-
suló tanyaelhagyások eredményeként elsôsorban a Nyík-réten szaporodott meg a lakatlan tanyák 
száma. Az utóbbi években viszont ismét tapasztalható visszatelepülés az elhagyott épületekbe. Sôt, 
több üzem (mûanyag, magtisztító) és mezôgazdasági, állattenyésztési, kertészeti vállalkozások is 
megjelentek a külterületen. 2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett tanyavillamo-
sítási programban szinte elsôként kapott támogatást több mint egy tucat tanya tulajdonosa, ahhoz, 
hogy a villamos energiát bevezessék. Az átadón jelen volt dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, Czerván György agrárgazdaságért felelôs államtitkár és térségünk országgyûlési képviselô-
je és Kocsi János polgármester.
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Egreskátai major
Egreskátát elhagyva, közvetlen a 31-es fôút mellett már az útról látható a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság majorsága, ahol Árvai Ágoston gazdálkodó tartja a nemzeti park impozáns 
látványú szürke marha gulyáját. A mintegy másfélszáz állat mellett, melyek az év nagy részében 
a közeli Nyík-réten legelnek, láthatunk itt rackajuhokat, mangalicát, lovakat és egyéb ôsi magyar 
háziállatokat is. Az állatok megtekintése mellett lehetôség van lovas kocsis kirándulásra is a 
Sós-tavak vagy a Nyík-rét védett területeire, melyen természetvédelmi szakvezetést is kérhetünk. 
A gazdálkodási idôszak munkáitól függôen az Árvai család csikósbemutatóját is élvezhetjük, 
mely igazi hortobágyi hangulatot idéz. Látogatható egész évben elôzetes bejelentkezés alapján. 
Info: Árvai Ágoston gazdálkodó, 06-20/354-5813. Szakvezetés: Vidra Tamás tájegységvezetô, 
06-30/663-4650.
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Cseh-domb
A Felsô-Tápiót kísérô homokbuckák egyik utolsó, természetközeli állapotokat mutató darabja a 
nagykátai Cseh-domb. A néhány évtizede még katonai gyakorlótérnek használt homoki élôhe-
lyen szinte az összes hazai védett homoki növényfaj – kései szegfû, homoki árvalányhaj, fényes 
poloskamag, báránypirosító, homoki nôszirom – elôfordul. Kora tavasszal a pimpó hirtelen meg-
jelenése apró kulcscsomóra emlékeztetô ragyogó sárga virágainak megjelenése után sorra nyíl-
nak a kökörcsinek, vértövek. A területen szépek a méz illatú ternyék, naprózsák, fehér zászpa, 
szibériai nôszirom, réti füzény és más virágok. Mivel ezek gyökértörzsének sûrû a szövedéke, 
gondosan ôrzi a gyep vékony kis talaját, ezért nagyon hasznos tagjai a növénytársulásoknak.    
A terület fokozottan védett, belépni csak felügyelettel vagy elôzetes engedéllyel lehetséges.

Felsô-Tápió völgye
A város külterületének déli határát a Felsô-Tápió jelenti, mely a szomszédos Tápióbicskétôl elvá-
lasztja. Ezen a területen Tápióbicske és Nagykáta Város Önkormányzata közösen rendezi meg 
évrôl-évre a 1848-49-es tavaszi hadjárat híres ütközetét. Erre az élô történelem órára a Tápió 
hídjánál tízezrek kíváncsiak. A tájvédelmi körzet részeit tekintve a Felsô-Tápió mentén – Tápió-
szecsôtôl Tápiószentmártonig – húzódik a második legnagyobb részegység, mely Nagykátát is 
érinti. Ennek a területnek a legnagyobb értéke a kiváló vízminôségû Felsô-Tápió, és annak gaz-
dag halállománya.  Különös módon egymástól alig 2 kilométeres távolságban fordul elô a hegy-
vidéki patakokra jellemzô, védett kövi csík, illetve a csak a Duna vízrendszeréhez kötôdô Vörös 
Könyves lápi póc. A láprétek és bokorfüzesek övezte patakparttól észak felé távolodva, meredek 
homokbuckásokra érkezünk, melyek közül több is fokozott védettséget élvez. A hosszan elnyúló 
részegység DK-i végében található Erdôszôlôsi-legelô a vidék legfontosabb ürge élôhelye. 
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Erdôszôlôi homokbuckás
 Az Erdôszôlôi településrészen hajdanán élénk gyümölcs és szôlôtermesztés folyt, amint azt neve 
is bizonyítja. Erdôszôlôn a 19. század végétôl a 21. század elejéig volt iskola.
Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszteri tevékenységének része volt az 1926-30 között lezajlott 
tanyai iskolaépítési akció.

Az iskolaépítési program tantermek és tanítói lakások fel építését tûzte ki célul. 
Az akció keretében az iskolák a kultuszminisztérium által kidol goztatott típustervek alapján épültek. 
Az új tanyai iskolák a tanyavilág kultúrközpontjai lettek, az oktatás mellett számos népmûvelési 
tevékenységnek adtak helyet, ide kerültek a tanyai nép könyvtárak is. A régi iskolában ma Block 
Art néven egy mûvész csoport tevékenykedik, akik évente a nyári, illetve az ôszi idôszakokban 
Nemzetközi Képzômûvészeti Alkotótábort mûködtetnek. A csoport tagjai igen tehetségesek, or-
szágosan elismert, illetve a Nemzetközi Képzômûvészeti Zsûri által elismert alkotók. A Block Art 
Kulturális Egyesület Nagykáta Város Önkormányzat támogatását megnyerve 2005-ben létrehoz-
ta a Nagykáta-Erdôszôlôi Nemzetközi Mûvésztelepet. Így az egyesület az Erdôszôlôn üresen 
maradt tanyasi iskolát mûvésztelepként mûködteti. Nagykáta város kortárs gyûjteményét az itt 
alkotó mûvészek által felajánlott mûvek alkotják, melyeket kiállításokon mutatnak be idôrôl-idôre. 
Erdôszôlôn még ma is több mint félszáz család él az ún. Gyepsoron és a Túlsó-paskomon mint 
külterületi lakosok, akiknek közlekedését a nagykátai önkormányzat 2013-ban aszfaltos úttal 
tette biztonságosabbá és kényelmesebbé.
 
Az erdôs részeken az akácosok és a lomberdôk gyakran vannak gyérítve, amely alapanyag a 
családok tüzelését biztosítja. Az erdôkben vaddisznók, ôzek élnek. Az itt található számos védett 
növény- és állatfaj, valamint a gyepek védelme érdekében a terület nagy részét a természetvéde-
lem Natura 2000 védettség alá vonta.
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Hajta túra
Nagykáta keleti határában halad a Hajta természetismereti túraútvonal, melynek kezdôpontja 
a göbölyjárási Nôszirom tanösvény. Az innen induló 8 km-es körbe záródó túraútvonal mentén 
megcsodálhatjuk az egykori mocsarak maradványait, a nôszirmos lápréteket, felmászhatunk      
a nagykátai horgásztó partján álló madármegfigyelô toronyba, letérhetünk a farmosi szikesekre, 
sôt még a nádas belsejébe vezetô Kékbegy tanösvény pallósorát is útba ejthetjük utunk során.    
A túraútvonal az országban egyedülállóan három tanösvényt is magában foglal. A kirándulás-
hoz térkép és túrafüzet kapható a nagykátai Kistérségi Irodában (Dózsa Gy. u. 2.), ill. a tanös-
vényekrôl további információk a www.tapiovidek.hu honlapjáról is letölthetôek a Kiadványaink 
ablakban.

Kirándulások, túrák szervezése
Nagykáta és a Tápió-vidék természeti értékeirôl, túrákról, tanösvényekrôl további információk     
a tájvédelmi körzet munkatársaitól és a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványtól kap-
hatóak, ahol egyben szakvezetés is igényelhetô az alábbi elérhetôségeken. 
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet Irodája, 2760 Nagykáta, Egreskátai út 11/A 
Tel.: 06-29/441-262, 06-30/663-4650

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
2760, Dózsa Gy. u. 2
Tel.: 06-29/441-247
Fotók: Antalicz Csaba, Németh András, Kiss Sándor, Takáts Sándor, Vidra Tamás
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Szent Imre Herceg Rendezvényház
Szintén Egreskátán található, szépen parkosított környezetben, a 2005-ben épült rendezvény-
ház, melynek légkondicionált nagytermében egyszerre akár 100-400 fô ültetett fogadása is meg-
valósítható. A rendezvényház kitûnô lehetôséget nyújt lakodalmak, bálok, koncertek, bemutatók, 
bankettek, tanácskozások, vállalati, illetve céges rendezvények lebonyolítására is. A vendégek 
udvarias, gyors kiszolgálásáról, az ételek kifogástalan minôségérôl a helyszínen kialakított kony-
ha és a cégcsoporthoz tartozó Szent István Király vendéglô szakmai gárdája gondoskodik. 
Nagykáta Város Önkormányzata a 2013-as évben egy aszfaltos út megépítésével járult hozzá 
ahhoz, hogy a Rendezvényházba látogatóknak már a megérkezés is kellemes legyen.
További info: www.kiralykaja.hu/rendezveny-haz

Erdôszôlô-Nagykáta Nemzetközi Mûvésztelep
A régi erdôszôlôi iskola épületében mûködik 2004 óta az a nemzetközi mûvésztelep, ahol ha-
zai és külföldi képzômûvészeknek szerveznek alkotótáborokat. A telepet a Block Art Kulturális 
Egyesület mûködteti Sebestyén Zoltán, Nagy Árpád és Palkó Tibor Munkácsy-díjas mûvészek 
vezetésével. Az itt készült mûvekbôl a mûvészek egy közgyûjteményt alapítottak, melyet a nagy-
kátai Radnóti Miklós Városi Könyvtárban helyeztek el. Az alkotótáborban egész évben várják a 
mûvészek jelentkezését.
További információk: 06-30/856-23-23, 06-20/291-06-45

Az elmúlt idôszakban a Hajta Csapat segítségével elnyert pályázatok:

Juhász István 7.316.113 Ft Tejhûtô, takarmányos épület,
tehénistálló, tej és sajtkamra

Molnárné Gyüre Krisztina 6.790.000 Ft Hintó, marketing, tyúk, juh,
kecske, sertésól

Velkei József 3.368.000 Ft Hintó, díjhajtó szerszám,
marketing

MAS PLAST Kft. 9.960.000 Ft Regranuláló gépsor

Hajta-Zagyva Kft. 10.315.882 Ft Kétállásos autómosó

Poli Gran 2004 Kft. 3.925.920 Ft Shredder
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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 Önkormányza-
ta • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Város 
Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Nagyközség 
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


