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Bevezető
A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara az oktatásban kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy az ott végzett mérnökök a gyakorlatban szerzett tervezői tapasztalatokkal felvértezve

A hallgatók munkájának értéke azonban nem csak a javaslatokban rejlik, hanem a vizsgálati részek
dokumentálása révén olyan információforráshoz jutnak a Tápió-vidék lakói, vállalkozói és
önkormányzatai, amelyek a későbbi fejlesztési terveikhez is jó alapot nyújthatnak és hozzájárulhatnak
a tájhoz való kötődéseik, identitásuk megerősítéséhez is.

kerüljenek ki az egyetemről. Ezért az oktatók minden évben több szakmai gyakorlatot is szerveznek a

Végül pedig meg kell említeni az elvégzett munka emberi oldalát is – habár lehet, hogy ezzel kellett

hallgatók számára. A II. éves MSc (végzős) hallgatók olyan komplex térségi tervezési feladatot oldanak

volna kezdeni, mert ez a legfontosabb. A hallgatók óriási tapasztalatra tettek szert a szakmagyakorlás

meg, amelynek során egy adott térséget több oldalról megvizsgálva kell egy rendezési szempontokat is

nehezen tanítható elemeivel kapcsolatban. Megismerték az adatgyűjtés olykor nehézkes megoldásait, a

tartalmazó táji léptékű fejlesztési koncepciót kidolgozniuk. A konkrét feladat mindig igazodik a fogadó

terepbejárás viszontagságait, de legfőképpen, a személyes interjúk fontosságát. Utóbbiban a térség

térség adottságaihoz és a felmerülő problémákhoz.

polgármesterei és a Közalapítvány munkatársai nagyon nagy segítségünkre voltak, hiszen hallgatóink

A Tápió Közalapítvány munkatársai és karunk oktatói közötti jó szakmai kapcsolat, valamint a

mindenütt nyitott fülekre és nyitott szívekre találtak.

tervezett Tápió-mente Natúrpark települési önkormányzatainak fogadókészsége eredményeképpen

A megfogalmazott programok és intézkedések megvalósításához több esetben további tervezésre

2017 tavaszi félévében a hallgatók a Tápió-mente huszonegy településével foglalkoztak. A szorgalmi

van szükség. Vannak olyan feladatok, amelyeket bárki elvégezhet, vannak olyanok, amelyekhez

időszakban négy tantárgy keretében oldottak meg különböző feladatokat, amelyek mindegyike a

azonban tervezési jogosultság szükséges. A továbbtervezésben, vagy hallgatók által is elvégezhető

vizsgált térségre irányult. Az érintett tantárgyak a következők voltak:

további feladatok végrehajtásában a gyakorlatot szervező tanszékek szívesen állnak a térség

Turisztika, Örökségvédelem, Vidékfejlesztés és Területrendezés és Területfejlesztés.
A félév tanórái és feladatai keretében, valamint kétszer egynapos terepbejárás alkalmával a
hallgatók előzetes ismeretre tettek szert a térségről, amelyet egyhetes terepi vizsgálat egészített ki. A

rendelkezésére a jövőben is.
Ezúton szeretnénk megköszönni fogadó- és segítőkészségüket, és kérjük, fogadják hallgatóink
munkáját olyan nyitottsággal, amilyen odaadással és sok munkával ők azt elkészítették!

vizsgálati eredményekre alapozva az egyetemi műhelyhét során alakították ki a hallgatók a
javaslataikat.
A munka középpontjában, az alakuló natúrpark szakmai megalapozása, a táji adottságokon alapuló
fejlesztési lehetőségek feltárása volt a natúrparkok négy pillére által meghatározott témakörök szerint.
Ezek:

Budapest, 2017. május 22.
A Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, valamint a
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék munkatársai:
Dancsokné Fóris Edina

 a természeti és kulturális örökség védelme,

Filepné dr. Kovács Krisztina

 a vidékfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés,

Hubayné dr. Horváth Nóra

 a környezeti nevelés és szemléletformálás, valamint

dr. Illyés Zsuzsanna, tanszékvezető

 a turizmus.

dr. Szilvácsku Zsolt

Jelen tanulmány tartalma is ezt a tematikát követve négy fejezetben tárgyalja, értékeli a táji
adottságokat és fogalmaz meg javaslatokat a terület természeti és kulturális örökségének feltárására,

A hallgatói munkát tartalmazó DVD a „A Tápió-mente Natúrpark létrehozását megalapozó

megóvására és fejlesztésére, a fenntartható területhasználatokra, a helyi gazdaság és a turizmus

tanulmány” mellett tartalmazza azon hallgatói munkákat is, amelyek a térség településeiről az egyes

fejlesztésére, az ezekhez kapcsolódó szemléletformálási tevékenységre, valamint a helyi közösségek

tantárgyak keretében a félév során elkészültek. Ezen feladatok az „Alátámasztó munkarészek” c.

fejlesztésére.

mappában találhatók. A hallgatók nagy száma és a dolgozatok terjedelme miatt ezek a feladatok csak

A sok-sok ötlet között bizonyára találnak olyanokat, amelyek a távoli jövőbe mutatnak, olyanokat,
amelyek arra alkalmasak, hogy továbbgondolják őket, és végül olyanokat, amelyeket közvetlenül

osztályozásra kerültek, de nem lettek az oktatói vélemények alapján korrigálva. A megalapozó
munkarészek további felhasználásra ezért csak kritikai elemzést követően javasoltak.

felhasználhatnak ennek a csodás tájnak a továbbfejlesztéséhez.
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I. pillér

potenciális vegetációt. A komplex vizsgálatokat követően külön foglalkoztunk a természeti és a
kulturális örökségi elemekkel.
Másodikként tehát a természeti értékeket, a természet-, és tájvédelemmel kapcsolatos

I/1. Jövőkép

örökséget, értékeket és azok táji kapcsolatait vizsgáltuk.
A harmadik, és legkisebb léptékű egységet a kulturális, épített örökség, értékek képviselik az

Az 1. pillér kutatási célja, hogy a Natúrpark fejlesztési koncepciójának megalapozásához feltárja

örökségvédelmi pillérben. Az épített, kulturális értékek között vizsgáltuk a régészeti lelőhelyek közül a

a tájegység örökségi elemeit, ezzel kijelölje a fenntartható fejlesztési irányokat, valamint az örökség

telepnyomokat és a temetőket, a tájértékeket és ezek kapcsolatát a különböző hozzájuk kapcsolható

történeti összefüggéseinek bemutatásával, identitást képző elemekkel gazdagítsa a helyi lakosság

tájhasználatokkal, továbbá a településmagok változásának tendenciáját

ismeretanyagát. Az értékek fennmaradásához feltétlenül szükséges, hogy a helyiek megismerjék
környezetüket, adottságaikat, és fontos, hogy tudatosuljon a lakosságban azok jelentősége is. Ennek

Táji örökség

érdekében az örökségi elemek részletes feltárásán túl, a tájban bekövetkezett változások, a vizuális
kapcsolatok, a veszélyeztető tényezők elemzésével kívánjuk elérni az örökségi, értékek, értékes
területek megőrzését, állapotának javítását, fenntartását.

A dokumentáció a Tápió-vidékre, összesen 21 településére vonatkozik. Az egész vidékre
elmondható egységesen, hogy azt elsősorban a vízfolyások alkotta vízhálózat, ezen belül a nyugatról a

A Natúrpark egyik kiemelt tevékenysége a nem védett tájak természeti és kulturális örökségének

dombvidéki és délkeletről a síkvidéki jelleg határozza meg. Ez a nagyon sokszínű vidék a Tisza

megőrzése. A Natúrparkban végzett örökségvédelmi kutatás és tevékenység a védett és nem védett

vízgyűjtőjéhez tartozik, a különböző településméretek, közigazgatási határú települések is a

tájakban is hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez. A Natúrparkoknak a fent említett

sokféleségre, változatosságra utalnak. A változatosságot, sokszínűséget fűzi össze az északnyugat-

természetvédelmi és kulturálisörökség-védelmi tevékenységüket leginkább a helyi közösségekkel

délkelet irányú tengely, melynek fő eleme a Tápió és az azt övező erdőterületek. A vizsgálatok során

együttműködve és emellett a helyi közösségekért szükséges végeznie. A fentiekből következik, hogy

kirajzolódott négy, eltérő karakterű tájegység, melyek lehatárolása fontos lépőkő volt az örökségek

a Natúrpark tájainak jelentős részén a kedvező, ideális állapot fenntartásában alapvető elem a

további megőrzéseinek, programjainak kialakításához. A táji örökség kategórián belül A Natúrpark

„használva megőrzés”, kifejezetten a jelenlegi intenzív mező- és erdőgazdasági hasznosítás alatt lévő

területét ezért a négy eltérő karakterű tájegység jellemzésével mutatjuk be (I/1ábra). Feltárjuk

tájak esetében. Ebből következik tehát, hogy a Natuparknak tudás-, ismeretközvetítő tevékenysége is

jelenleg kialakult tájhasználatoknak a talaj adottságaival, a potenciális vegetációval való összefüggéseit,

van a gazdálkodók, termelők felé.

továbbá a táj mozaikosságának eltéréseit. A vizsgálata során jól kirajzolódnak a térség egységes és

Az örökségvédelmi pillér mentén végzett tevékenységek eredményessége szempontjából tehát

különböző adottságai, és választ adhatnak több a települések és a térség alakulása során létrejött

alapvetőfontosságú a natúrparki térség lakossága táji identitásának erősítése. A helyi lakosság tájhoz

változásokra.

való kötődése és újjáépítése a megalapozója annak, hogy a megőrzési tevékenységet ne „csak” a

Tájhasználat (I/2.ábra)

natúrparki közösség végezze, hanem ahhoz a natúrpark területén élők szélesebb köre aktívan részt
tudjon venni.

A Löszdombságra jellemzők a tagolt tájhasználatok, a dombhátakon leginkább szántóföldi
művelés, a völgytalpakon pedig a természetes vegetáció, és állokmányok maradványai. Ebből adódik,

I/2. Helyzetfeltárás

hogy a településmagok egy-egy vízfolyás mentén, a völgyekben helyezkednek el, de a völgytalpaknál
magasabb térszíneken, hiszen azok sokszor vizenyős, mocsaras területek.

Az örökségvédelmi pilléren belül először a komplex táji örökségi elemeket, a tájkaraktert,

A Tápió-közén jellemző a dombsági és síksági területek találkozása, meghatározó szerepe pedig

tájjelleget a tájváltozási tendenciákat a táj esztétikai, látványi kapcsolatait tártuk fel. A tájkarakter

a vízfolyásoknak van. Az Alsó - Tápiótól délre összefüggő mezőgazdasági terület található, amit kisebb

megállapításához vizsgáltuk a jelenlegi tájhasználatot, a mozaikosságot, a talajadottságokat, és a

vízfolyások tagolnak. Jellemzően természetszerű maradványerdők, bozótosok, a nagyobb vizenyős
területeken üde rétek találhatóak, melyeknek legnagyobb része védett terület. Az Alsó -, és Felső - Tápió
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között a homoktalajon volt szőlő és gyümölcsösök, ezek egy része ültetvényerdő ma, másik része

tájegység déli részein réti csernozjom és humuszos homoktalaj jellemző, mely a szőlő-, és

hasznosítás nélküli, elhagyott tanyás zártkertes terület. A két vízfolyás között ezen kívül jellemző a

gyümölcstermesztésnek kedvez.

rendkívül tagolt területhasználat (a sokféle talaj miatt is) az öntözési lehetőség miatt. A településmagok
a folyónál, vízfolyások mentén helyezkednek el, mivel átjárás és öntözés pozitív hatásai nagyban
befolyásolták a települések kezdeti letelepülését.
A Tápió - összefolyásra síkvidéki karakter jellemző, a többi településhez képest mélyebb
fekvésű területeken vizenyős területek alakultak ki, amely kedvez a hal-, és nádgazdálkodásnak.

A Hajta-mentén a változatos és humuszban gazdag talajok miatt kedvezők a körülmények az
intenzív kertészetre, továbbá a mezőgazdasági hasznosításra (réti és erdő talajok).

Potenciális vegetáció (I/5. ábra)
A potenciális vegetációból megmaradt területrészekről az egész térségben összefogóan, egységesen

A Hajta-mente domborzata igen változatos, dombvidékek és síkvidékek alkotják, emiatt

lehet beszélni. Legmeghatározóbb változás a Tápió-vidéken, hogy az erdős állományok legnagyobb

kiterjedtebb, egybefüggő mezőgazdasági hasznosítású területek alkotják, a talajadottságok és a

része megszűnt (leginkább a Löszdombság tatárjuharos lösztölgyes és a Tápió-közének homoki

domborzat miatt a terület kedvező az intenzív kertészeti hasznosításoknak.

tölgyes vegetációjánál észrevehető ez a változás). A Tápió-közén jellemző homoki tölgyes és

Mozaikosság (I/3. ábra)

homokpuszta korábban szőlő-, és gyümölcs hasznosítású volt, ma pedig erdőültetvények találhatók a
helyén (Populus spp.). A potenciális löszpuszta vagy lösztölgyes vegetáció területein ma szántóföldi

A mozaikosságot a különböző területhasználatok kiterjedése alapján határoztuk meg. A Tápió-

művelés jellemző, a túlságosan meredek területek, domboldalak megmaradtak közel az eredeti

vidék tejes területét 200*200 m-es egységterületekre osztva azt vizsgáltuk, hogy egy egységben hány

vegetációjukban. A Tápió-összefolyásnál, a térség keleti-délkeleti részén a potenciális vegetáció a

különböző területhasználat található. Így elkülönítettünk homogénebb (zöld), valamint zaklatottabb,

szoloncsák sziki növényzet, ami meg tudott maradni, hiszen a vizenyős területek nem voltak

változatosabb (sárga, majd piros) területeket.

hasznosíthatók. Ezen kívül jól látható, hogy a Tápió-közén ma erdő terület korábban egy nyitott

A legmozaikosabb tájszerkezet az Alsó-, és Felső - Tápió mentén, és a vízfolyások között

tengelyként fűzte fel a vidéket.

jellemző. A déli területeken összefüggő szántóföldek, illetve a Hajta - mentén is sok összefüggő terület
(mezőgazdasági és kertes) jellemző, melyek a térképen zöld színnel jelöltek; ezek a területek kevésbé
mozaikosak. A települések körül a kistelkes, tanyás területek adják a tájszerkezet mozaikosságát. A
tájhasználatok váltakozásán, váltásán kívül a jellemző domborzat (például a Löszdombság) is tagolja,
mozaikossá teszi a térséget, továbbá az egész vidéket behálózó vízfolyások is meghatározók a
mozaikosság szempontjából.

Talajtípusok (I/4. ábra)
A Löszdombságra legjellemzőbb talajtípus, egységesen az erdőmaradványos csernozjom,
melyeken mindenhol mezőgazdasági hasznosítás jellemző (nagytáblás szántó). A patakvölgyekben
jellemző talaj réti talaj, melyen megmaradt a természetes növényállomány (rét, bozótos).
A Tápió-közén jellemző homoki talajokat ma már nem hasznosítják jelenleg már jellemzően
erdőültetvény, régen pedig gyümölcsös-, szőlőterületek voltak meghatározók ezen a területen. A
vízfolyások mentén itt is réti talaj a meghatározó, mely az ezt megelőző korokban kedvezett a kiskerti
hasznosításnak.
A Tápió - összefolyásánál csernozjom talajok (erdőmaradványos, réti) a jellemzők, de a
vizenyős területek miatt a szoloncsákos réti talajon nádgazdálkodás vagy nyílt vízfelület jellemző. A
6

I/1. ábra Karakterterületek lehatárolása
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I/2. ábra Tájegységek lehatárolása a tájhasználatokat mutató térképen
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I/3. ábra Tájegységek lehatárolása a tájhasználatok mozaikosságát mutató térképen

ÚJSZILVÁS
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I/4. ábra Tájegységek lehatárolása a talajadottságokat mutató térképen
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ÚJSZILVÁS
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A korábbiakban a táji adottságok alapján lehatárolt négy jellemző, meghatározó karakterterület

1. A Löszdombságra kis közigazgatási határú települések jellemzők, karakterüket elsősorban a

a könnyebb azonosíthatóság miatt a települések közigazgatási határával jelöltük a térképeken. Ezek

völgyek határozzák meg, a települések, eredeti településmagok a völgyben telepedtek le. Erre a vidékre

rendben: Löszdombság (I/6.ábra), Tápió-mente (I/7.ábra), Hajta-mente (I/8.ábra), és Tápió-összefolyás

felsőszakasz jellegű vízfolyások jellemzők, melyekre a mai települések is rátapadnak, a löszhátakhoz

(I/9.ábra).

pedig a telkek a pincékkel tapadnak.

A következő ábrákon ezen karakteres tájegységek és a településformák kapcsolatát

vizsgáltuk.

I/6. ábra A Löszdombság településeinek karakterei

12

2. A Tápió- köze a síkvidéki , vízfolyás és egyben útmenti falvak alaptípusa, kivétel ezalól
Tápióság, hiszen nem kapcsolódik az úthálózathoz (az egykori uradalmi központ megléte, rajzolta ki a

és Tápiószentmárton) is a középszakasz jellegű vízfolyások, a Tápió mentén települnek le - Tápiószecső
ebből a szempontból különleges, mert az átkelés miatt, ő a Felső-Tápió partjára települ.

jelenlegi településformát és elhelyezkedését). A többi település (Sülysáp, Tápióbicske és Tápiószecső

I/7. ábra A Tápió-mente településeinek karakterei
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3. A Hajta -mente területére a települések a vízfolyástól távolabb alakultak ki, a települési alakzatokban keveredik a hagyományos állattartói tevékenységből fakadó úthálózat és az útmenti jelleg.

I/8. ábra A Hajta-mente településeinek karakterei
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4. A Tápió- összefolyás területén jellemző, hogy a víz formálja a vidéket, a vízfolyások itt már leginkább alsószakasz jellegűek, domborzatát tekintve teljesen sík, ezekből adódik, hogy az eredeti településformák
is kompaktak, szigetszerűek, valamint az állattartásra utalóan sugár irányú úthálózattal rendelkeznek. Tápiószőlős és Újszilvás pedig újonnan alakult mesterséges települések.

I/9. ábra A Tápió-összefolyás településeinek karakterei
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I/2.2 Természeti, kulturális örökség

A védettségek az egykor vízjárta területeken koncentrálódnak. Ilyen található Nagykáta északkeleti
részén, a Tápió mentén, valamint a löszdombság völgyeiben is. A gazdag vízhálózatnak köszönhetően,

A természeti értékek vizsgálatakor figyelembe vettük az adatbázisokban jelen lévő országos és helyi

még a szabályozások ellenére is, változatos élővilág jellemzi a védett területeket. Ezzel összefüggésben

jelentőségű védett természeti területeket, a természetes növényzettel borított területeket, valamint a

jelennek meg a természetes felszínborítások (I/11.ábra) is, melyek elsősorban gyepek, és vizes hatású

települések természeti vonatkozású tájértékeit. Vizsgáltuk az értékek kialakulásához vezető

társulások. A védett és a természetes társulásokkal borított területek nagyban összevágnak. A természeti

folyamatokat, feltártuk a megfigyelhető tendenciákat és az értékek közötti kapcsolatokat, valamint a

területek a tájváltozások következtében csak viszonylag kis területen és helyenként erősen mozaikosan

tájhasználathoz fűződő relevanciákat.

maradtak fent. A térségben azonban több részen is ezek a mozaikok egymás szomszédságában

A 21 település területén nagy mennyiségű az országos, illetve nemzetközi jelentőségű
természetvédelmi terület (I/10. ábra). Ilyenek a Tápió-Hajta Vidék Tájvédelmi Körzet, a Natura 2000

helyezkednek el, így jöhettek létre nagyobb értékes foltok, melyek a védett területek koncentrációját
okozzák.

SAC (Különleges Természetmegőrzési Területek) és a Nemzeti Ökológiai Hálózat. Mindezen

A természeti egyedi tájértékek (I/12. ábra) elsősorban a szántóterületek közelében, határán, vagy

védettségek értékes területeket fednek le, melyek közül a Natura 2000 területek európai jelentőséggel

azt tagolva helyezkednek el. Többségük régen és ma is tájékozódási pontokat, írányokat

is bírnak. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület négy helyszínen található a térségben. Ezeket a

jelentettek/jelentenek. A térképen jól látható ezek feldúsulása a löszdombság területén, ahol az állandó

térképen piros csillaggal jelöltük, valamint az alábbi táblázatban olvashatók:

szántóterületek java része is elhelyezkedik. A fasorok is az egykori vagy mindenkori szántóterületekre

Helyi jelentőségű Természetvédelmi
Terület
Agrobotanikus kert TT
Blaskovich Múzeum kertje TT
Gyermeküdülő parkja TT
Tó és környéke TT

Település
Tápiószele
Tápiószele
Tóalmás
Újszilvás

A térség sokszínűségét mutatja az ex lege védettséggel rendelkező területek/elemek elhelyezkedése

esnek, melyek az összefüggő szántókat osztó utakat kísérték. Ez a kapcsolat azonban kölcsönösen
előnyös, hiszen a tájértékek a szántók egyhangúságát esztétikai értelemben megtöri, másik oldalról
pedig a szántóterületek biztosították ezeknek az elemeknek a fennmaradását. Valamint az egybefüggő
szántóterületek tagolásán keresztül válnak igazán értékessé ezek a tájértékek. A természeti tájértékek
elsősorban fasorok, hagyásfák, egyéb idős faegyedek, melyek a sík szántók mellett különösképpen
tudnak érvényesülni.

is. A táj változatosságából adódóan a településeken az Alföldre jellemző kunhalmok, és a dombos

A természeti értékek vizsgálata során ismét elkülöníthetjük a korábban már kifejtett négy

részeken jó kialakítható földvárak is megtalálhatók. Több állandó vízhozamú és időszakos forrás is

karakterterület-egységet. A löszdombság területén koncentrálódnak a pontszerű elemek (többek között

előfordul, melyek a vízhálózatot táplálják. Ennek köszönhetően vízfolyásokkal gazdagon ellátott a

a földvárak), valamint a dombokon a művelés nehézsége miatt, természetes gyepek és erdők

terület, valamint ezek tették lehetővé a mesterséges tavak kialakítását, melyek több településen is

maradhattak fent. A Tápió-közén hosszú gyepmaradványok találhatók, melyek egy része a Tápió-Hajta

előfordulnak (például a Tápiószecsői halastavak). A vízrendezés előtti időkből pedig helyenként

Vidék Tájvédelmi Körzet, másik része pedig Natura 2000 területek részét képezi. A Hajta-mentén

fennmaradtak lápok, melyek társulásai még ma is természetes, vagy közel természetes állapotban

kiterjedt, foltszerű védettségekkel találkozhatunk. Itt a különböző védettségi kategóriák átfednek,

maradt fenn, ezért a természetes felszínborításokat ábrázoló térképen is megjelennek.

kiemelten értékes területek ezek. A Tápió-összefolyás településein kifejezetten gazdag a vízhálózat, és
ennek köszönhetően sok tó alakult ki, melyek a talajadottságoknak és a tájalakulásnak köszönhetően
ma már szikes tavakként vannak jelen. Madárviláguk kiemelkedően gazdag.
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I/10. ábra A Tápió-vidék védett természeti területei, természeti környezete
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I/11. ábra A Tápió-vidék természetes területei
18

SZENTLŐRINCKÁTA

TÓALMÁS
KÓKA

TÁPIÓSZECSŐ

SÜLYSÁP

SZENTMÁRTONKÁTA

MENDE

NAGYKÁTA
ÚRI

FARMOS

TÁPIÓSÁG
GOMBA

BÉNYE

KÁVA

PÁND

TÁPIÓBICSKE

TÁPIÓSZELE
TÁPIÓGYÖRGYE

TÁPIÓSZENTMÁRTON

TÁPIÓSZŐLŐS

ÚJSZILVÁS

I/12. ábra A Tápió-vidék természeti értékei
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I/2.3 Épített, kulturális örökség
Az épített örökség vizsgálatakor vizsgáltuk az egyedi tájértékek, műemlékek és régészeti
lelőhelyek helyzetét, kapcsolatát a hagyományos és a jelenlegi tájhasználatokkal. A régészeti
lelőhelyek fellelhetőségét összehasonlítottuk a talajadottságokkal, a potenciális vegetációval és a 19.
századi vízhálózattal. A talajtípusokat bemutató térképen (I/13.ábra) látható, hogy a vidék északiészakkeleti részén sűrűsödnek a telepnyomok és temetők régészeti lelőhelyei, tehát ahol változatos a
talaj, illetve a vízfolyások hálózatosak, rendszerbe szerveződnek, ott kedvezőbbek voltak a lehetőségek
a megtelepedésre és a településmagok kialakulására. Ezzel van összefüggésben a potenciális vegetáció
(I/14.ábra) és a régészeti lelőhelyek kapcsolata is, hiszen például a löszdombságon összefüggő
tatárjuharos lösztölgyes erdők miatt az a terület nem volt alkalmas nagyobb települések kialakítására,
megtelepedésre. Ezzel szemben az északi-északkeleti részen jellemzően löszpuszta, és homoki tölgyes
- homokpuszta található, kisebb foltokban ártéri ligeterdők, mocsarak és az alföldi gyertyános tölgyes,
tehát ennek a területnek a vegetációja nyitottabb tájat, tájszerkezetet generál, mely szintén alkalmassá
teszi a területet a megtelepedésre és állattartásra, ezen kívül a talajok közül az öntéstalajú területeket
könnyebben művelték.
A Tápió-vidék bővelkedik műemlékekben, a legtöbbjük, vallási eredetű szobor, templom és
egyéb vallási funkciójú épület. Jól láthatóan a települési területre, azon belül is az értékes település
magokra koncentrálódnak (I/15.ábra). Belterületi elhelyezkedésűek, jelenleg többek jelenleg új
funkcióval (közösségi és szociális) rendelkeznek, valamint a legtöbbjük megfelelő állapotban található.
Sok templomost is felújítottak az utóbbi években. A térképen megjelenítésre került a Ceglédet és Vácot
összekötő marhahajtó útvonal, mely az egykori hódoltsági terület határán alakult ki. Jól látható, hogy
ez az útvonal áthalad azon a területen, ahol a régészeti lelőhelyek nagyobb csoportosulása is jellemző,
továbbá ezen a területen igen sűrű a keresztek és szobrok aránya, melyekből például a Vendel szobrok
az állattartásra utalnak. A kőkeresztek, feszületek és szobrok jelentős része a külterületen található,
ezen tájértékek jó része nem megfelelő állapotban van, valamint felújításra szorulnak. Jól
megfigyelhető, hogy a útvonal mentén sűrűbben helyezkednek el a kőkeresztek, mert a gulyások itt
tudtak imádkozni a hajtások ideje alatt. Hasonló, vallási okokból helyeztek el kereszteket, feszületeket
és Szent Orbán szobrokat a szőlőművelő településeken és a szőlő területeken. A térképen szaggatott
vonal jelöléssel megjelenek a korábbi korok meghatározó nyomvonalai, melyek a történeti térképek
alapján lettek megjelenítve. Ezeket az utakat jelenleg kevésbé hasznosítottak vagy már egyáltalán nem
léteznek (beszántották). Egyértelműen elmondható, hogy a jelenlegi utak nyomvonalai követik a
különböző korokban állandó nyomvonalakat, de sok olyan régi nyomvonalat találunk, melyek a mai
főbb úthálózatnak nem részei. A térség legmeghatározóbb történelmi útvonala a Szolnokot és Budát

összekötő Sóút, mely a középkor óta azonos nyomvonalon van jelen a területen, legnagyobb része ma
már a 3112 számú alsóbbrendű burkolt főút, kisebb része pedig szántók között vezető földút képezi.
Ott találhatóak kastélyok, kúriák, ahol kedvező természeti és talaj adottságok voltak jellemzők, és
általában a volt birtok központok köré csoportosultak, például Tápióság köré Gomba és Káva kastélyai
és kúriái. Az is jól megfigyelhető, hogy a később kialakul fiatal településeken, nem találhatóak sem
műemlékek és műemlék jellegű épületek.
Az egyedi tájértékeket a következő kategóriákban, és tájhasználati kapcsolati rendszerekben
vizsgáltuk:
1. Épített értékek (kúriák, kastélyok és kertek, vízimalmok, emlékházak, múzeumok) ~
Településmagok változását, vízhálózatot és úthálózatot ábrázoló térkép (I/16.ábra)
A településmagok változását a két különböző szín jelöli, jól látható a beépített területek
növekedése, továbbá, hogy ezen épített értékek, kúriák és kastélyok rendszerint az eredeti
településmagokon belül helyezkednek el. Érdekesség, hogy a vízimalmok, melyek külterületen
helyezkednek el, a jelenlegi vízhálózattal nincsenek kapcsolatban. A helyszínelések alapján kiderült,
hogy ezeknek az épületeknek, építményeknek állapota általában romló, legtöbbször funkció nélküliek,
tulajdonviszonyuk rendezetlen, változó. Ennek feloldása alapvető szükséglet ahhoz, hogy ezek az
értékek fent maradhassanak. Az előző régészeti lelőhelyeket mutató térképpel összehasonlítva,
különlegessége a vidéknek, hogy a kúriák és kastélyok leginkább a déli-délnyugati területen
sűrűsödnek. Ennek oka, hogy az eredeti tatárjuharos lösztölgyes vegetációt kiírtva a löszön nagyon
értékes és jó minőségű szántóterületek alakultak ki.
2. Szakrális értékek (templomok, temetők, kápolnák, sírhelyek) ~ Településmagok változását,
vízhálózatot és úthálózatot ábrázoló térkép (I/17.ábra)
A szakrális értékek közé tartoznak a települések templomai és kertjei, a kápolnák, a nevezetes
családok síremlékei és a temetők. A legtöbb szakrális tájérték szintén a löszdombságon sűrűsödik,
továbbá Tápiószelén jellemző több templom és kápolna. Ezen kívül jellemző, hogy minden településen
található, legalább egy római katolikus templom, illetve a löszdombságon elterjedtebbek a református
és evangélikus templomok.
3. Pincék ~ Valaha volt szőlőket és jelenlegi szőlőket ábrázoló térkép (I/18.ábra)
A bel-, és külterületi pincéket a valaha volt szőlőterületeken és a jelenlegi szőlőterületeken
ábrázoltuk, a szőlőterületek jelentős csökkenése jól látható ezen az ábrán, továbbá, hogy a pincék a
Löszdombságon, a Tápió- közén, továbbá a Hajta - mentén sűrűsödnek. Ebből látható, hogy ezeknek a
tájegységeknek a domborzati és talajadottságai kedvezők a szőlőtermesztésre, melyekhez pincék is
tartoznak. A legmeghatározóbb ma is szőlőtermesztő települések Gomba, Bénye, Kóka és Újszilvás.
Pándon és Kókán meghatározók a pincesorok, melyeknek erős karakterképző hatása miatt fontos
20

szempont az arculati és állapotmegőrzés. A löszdombságon (Úri, Sülysáp, Gomba, Bénye) leginkább a

A gémeskutakat tehát a valaha volt és jelenlegi gyepterületekkel összefüggésben vizsgáltuk,

löszfalakba vájt pincék a jellemzők, melyek leromlott állapotúak, folyamatos problémát okoznak a

ezek alapján megállapítható, hogy a Tápió-közén és a Hajta-mentén sűrűsödnek, tehát ahol

településeken a beomlások miatt, így funkció nélküliek is.

hagyományosan állattartás volt jellemző, illetve jól látható, hogy korábban a gémeskutak valóban
gyepterületeken helyezkedtek el. Jelenleg azonban olyan mértékű a gyepterületek csökkenése, hogy a

4. Gémeskutak ~ Valaha volt és jelenlegi gyepterületeket ábrázoló térkép (I/19.ábra)

gémeskutak már más tájhasználatokon (erdőterületeken, szántókon) helyezkednek el. Kivétel ez alól
Nagykáta északi része (Nyík-rét) melyen jelenleg is nagy, összefüggő gyepterület, gémeskutakkal.
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I/13.ábra A régészeti lelőhelyek összefüggései a talajtípusok, talajadottságok térképén
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I/14.ábra A régészeti lelőhelyek összefüggései a potenciális vegetáció térképén
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I/15.ábra Műemlékek, keresztek elhelyezkedésének összefüggései a jelentős útvonalakkal és a településmagokkal
23

Név

Település

Jelenlegi funkció

Evangélikus templom
Bárczay-kúria
Patay-kastély
Perczel-kúria
Református templom
Scitovszky-kúria

Bénye
Gomba
Gomba
Gomba
Gomba
Gomba

Kovách-kúria

Káva

Kúria
Római katolikus templom
Szent Margit-kápolna
Római katolikus plébániaház
Magtár
Római katolikus templom
Szent Kereszt-kápolna
Szentháromság-szobor
Mária-szobor
Nepomuki Szent János-szobor
Református templom
Római katolikus templom
Római katolikus templom
Szentháromság-szobor
Grassalkovich-vadászlak
Kálvária-kápolna
Nepomuki Szent János-szobor
Nepomuki Szent János-szobor
Római katolikus plébániaház
Sőtér-kastély
Római katolikus templom
Prónay-Dessewfy-kastély
Református lelkészlak
Református templom
Bicskey-kúria
Római katolikus templom
Zsille-kúria
Kőkereszt
Szent Pál-szobor
Római katolikus templom
Római katolikus templom
Lakóház
Római katolikus plébániaház
Viczián-kúria
Blaskovich Múzeum
Evangélikus templom
Római katolikus templom
Evangélikus templom
Mária-kápolna
Hollandi-ház
Andrássy-kastély
Római katolikus templom
Katona-kúria

Káva
Kóka
Kóka
Kóka
Mende
Nagykáta
Nagykáta
Nagykáta
Nagykáta
Nagykáta
Pánd
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Szentmártonkáta
Szentmártonkáta
Szentmártonkáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápióbicske
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószecső
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószele
Tápiószele
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tóalmás
Tóalmás
Tóalmás

vallási
helyi TSZ tulajdona
üres
magánkézben. lakó
vallási
községháza
Polgármesteri Hivatal és orvosi
rendelő
álltalános iskola
vallási
vallási
vallási
üres
vallási
vallási
szobor
szobor
szobor
vallási
vallási
vallási
szobor
magántulajdon
vallási
szobor
szobor
vallási
üres
vallási
üres
vallási
vallási
üres
vallási
fogyatékkal élők intézete
kőkereszt
szobor
vallási
vallási
lakóház
vallási
szociális lakás
múzeum
vallási
vallási
vallási
vallási
idegenforgalmi hasznosítás
nemzetközi gyerektábor
vallási
üres

Állapotértékelés
(1-5)
5
3
3
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
3
4
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
4
2
4
3
3
4
2
5
4
5
3
5
5
2
4
2
4
4
4
5
4
5
4
5
4
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MEGNEVEZÉS

TELEPÜLÉS

JELLEMZŐK

Általános iskola
Andrássy-kastély és parkja
Az Andrássy-kastély parkja
Bárczay-Szemere-Máriássy-kastély és kertje
Beretvás-kúria
Bicskey-kúria
Blaskovich-kúria és kertje
Blaskovich Múzeum
Egykori kovácsműhely
Falumúzem
Fáy-Kenyeres kúria és kertje
Ferences rendház
Förster-kúria
Grassalkovich-vadászkastély és kertje
Györgyey-kastély
Györgyey-kastély
Hevesy-kastély
Hevesy-kúria
Hollandi-ház villaépület
Káldy-kúria és kertje
Katona-kúria
Keglevich-kastély
Keglevich-kúria maradványai
Kincsem Múzeum, Tápiószentmárton
Kossuth Falumúzeum
Kovách-kúria
Kukoricagóré
Kukoricagóré
kukoricagóré
Kukoricagóré
Kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
Kukoricagóré
kukoricagóré
Magtár
Nagy János Képgyűjtemény
Néprajzi ház, Tápiószele

Pánd
Tóalmás
Tóalmás
Gomba
Tóalmás
Tápióbicske
Tápiószele
Tápiószele
Pánd
Tápiógyörgye
Gomba
Sülysáp
Káva
Sülysáp
Tápiógyörgye
Tápiógyörgye
Tápiószecső
Sülysáp
Tápiószőlős
Tápiószele
Tóalmás
Nagykáta
Tápióság
Tápiószentmárton
Tóalmás
Káva
Gomba
Úri
Bénye
Úri
Tápióság
Pánd
Pánd
Pánd
Pánd
Pánd
Káva
Bénye
Mende
Tápiógyörgye
Tápiószele

Általános iskola
SZOT-gyermeküdülő, volt Andrássy-kastély.
Az Andrássy-kastély parkja
Volt Bárczay-kastély, barokk, 1773.
Beretvás-kúria
Mgtsz. központ, volt Bicskey-kúria, klasszicista, 19. sz. első fele.
Blaskovich-kúria és kertje
Blaskovich Múzeum és park, klasszicizáló; eredeti berendezés, parkjában szökőkút.
Egykori kovácsműhely
Falumúzem
Fáy-kúria és kertje
Ferences rendház
Volt Förster-kúria, klasszicizáló, 19. sz. első fele. Átalakítva.
Volt Grassalkovich-vadászlak (kastély), barokk, 1770 körül.
Györgyey-kastély
Györgyey-kastély parkja
Hevesy-kastély
Hevesy-kúria
Trsz.: 9865.
Káldy-kúria és kertje
Áll. gazdaság, volt Katona-kúria, kora eklektikus, 19. sz. közepe.
Keglevich-kastély
Keglevich-kúria maradványai
Kincsem Múzeum, Tápiószentmárton
Kossuth Falumúzeum
Polgármestei Hivatal, orvosi rendelő és lakás, volt Kovách-kúria, klasszicista, 1810.
Kukoricagóré
Kukoricagóré
kukoricagóré
Kukoricagóré
Kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
kukoricagóré
Kukoricagóré
kukoricagóré
Magtár, klasszicista, 1835. Panzióvá alakítás, 1994.
Nagy János Képgyűjtemény
Néprajzi ház, Tápiószele
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Papp Károly ház

Tápióság

Papp Károly ház

Patay-kastély

Gomba

Művelődési ház és autós kertmozi, volt Patay-kastély, barokk, 18. sz. Bővítve és átalakítva.

Perczel-kúria és kertje
Plébániaház
Prónay-Dessewfy-kastély???
Puky-kúria

Gomba
Tóalmás
Szentmártonkáta
Káva

Központi konyha, volt Perczel-kúria, klasszicista, 19. sz. első fele.
Plébániaház
Irodák, lakás, volt Prónay-Dessewffy-kastély, klasszicista, 1810 körül. Átalakítva.
Puky-kúria

Pusztakerekudvar, Gosztony uradalom központja

Tóalmás

Református lelkészlak
Római katolikus plébánia
Római katolikus plébániaház
Római katolikus plébániaház
Római katolikus plébániaház

Szentmártonkáta
Tápióbicske
Kóka
Tápiószecső
Sülysáp

Ref. lelkészlak, klasszicista, 1840.
Római katolikus plébánia
R.k. plébániaház, klasszicista, 1845. Feltehetőleg Ybl Miklós tervezte.
R.k. plébániaház, barokk, 1774. Átépítve 1826-ban.
Raktár, volt r.k. plébániaház, barokk, 18. sz.

Scitovszky-kúria

Gomba

Volt Scitovszky-kúria, barokk, 18. sz. vége. Homlokzata átalakítva klasszicista stílusban a 19. sz. első
felében.

Scitovszky-kúria
Sőtér-kastély és kertje
Szín-Folt Galéria és Művészklub
Szvetnik Joachim Emlékház
Tanítólak
Tanyaépület
Vicián-kúria és kertje
Viczián-kúria
Viczián (István)-kúria
Vízimalom
Vízimalom
Vízimalom
Vízimalom
Zsille-kúria

Gomba
Sülysáp
Sülysáp
Sülysáp
Tápiógyörgye
Gomba
Tápiószele
Tápiószele
Tápiógyörgye
Szentmártonkáta
Tápiószele
Tápiószele
Farmos
Tápióbicske

Istállókból, műhelyekből, mázsaházból és cselédlakásokból álló uradalmi központ. Az együtteshez tartozó
kúria 1820-ban épült, klasszicista stílusban a Zagyva árterét határoló magasparton. Körülötte egykori díszkert
maradv

Scitovszky-kúria
Ált. iskola, volt Sőtér-kastély, késő barokk, 1770 körül.
Szín-Folt Galéria és Művészklub
Szvetnik Joachim Emlékház
Tanítólak
Tanyaépület
Viczián (Elek)-kúria és kertje
Áll. pénzverő jelvényüzeme, volt Viczián-kúria, kora eklektikus, 19. sz. közepe.
Viczián (István)-kúria
Vízimalom

Volt Zsille-kúria, késő klasszicista, 1840. Egészségház és lakás.
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MEGNEVEZÉS

TELEPÜLÉS

JELLEMZŐK

Bakócz-kápolna
Evangélikus templom
Evangélikus templom

Sülysáp
Bénye
Tápiószentmárton

Bakócz-kápolna
Ev. templom, klasszicizáló késő barokk, 1784-1794-ig. Megújítva 1879-ben.
Ev. templom, klasszicista, 19. sz. első fele. Berendezés: padok, keresztelőmedence, 19.
sz. közepe.

Evangélikus templom
fejfás temetőrészlet
Görögkeleti, pravoszláv templom
Háromszögelt templomtorony,a templom jelkulccsal ábrázolva
Háromszögelt templomtorony,a templomalaprajzzal ábrázolva
Háromszögelt templomtorony,a templomalaprajzzal ábrázolva
Háromszögelt templomtorony,a templomalaprajzzal ábrázolva
II. Világháborús síremlék
Kálvária-kápolna
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Katolikus templom és kertje
kopjafás temetőrészlet
Mária-kápolna

Tápiószele
Pánd
Sülysáp
Tápiószentmárton
Mende
Nagykáta
Tápiógyörgye
Tápióság
Sülysáp
Sülysáp
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiószőlős
Tápiószentmárton
Úri
Bénye
Tápiószentmárton

Ev. templom, klasszicista, 1825. Újjáépítve 1925-ben. , 18. sz. vége.
fejfás temetőrészlet
Görögkeleti, pravoszláv templom
Evangélikus templom
Háromszögelt templomtorony,a templomalaprajzzal ábrázolva
Háromszögelt templomtorony,a templomalaprajzzal ábrázolva

Mária-kápolna (Kistemplom)
Pusztakerekudvari kápolna és a Gosztony család sírkertje

Tápiószele
Kóka

Református templom
Református templom
Református templom
Református templom
Református templom
régi temető
Római katolikus templom
Római katolikus templom
Római katolikus templom

Gomba
Szentmártonkáta
Pánd
Sülysáp
Tápiószele
Pánd
Tóalmás
Tápióbicske
Kóka

Ref. templom, barokk, 1776. Építette: Jung József és Haber József.
Ref. templom, copf, 18. sz. vége. Tornya klasszicista, 1822-1823.
Késő barokk, 1779-1781. Építették: Jung József és Haber József.
Református templom
Református templom
régi temető
R.k. templom, szentélye gótikus, 15. sz. A templom mai alakjában barokk, 18. sz.
R.k. templom, barokk, 1737. Tornya 1776-1786.
R.k. templom, klasszicista, 1822. Mestere: Haag Ádám. Berendezés: főoltár, szószék,
klasszicista, 19. sz. első fele.

Római katolikus templom

Sülysáp

R.k. templom, barokk, 1759. Berendezés: főoltár, szószék, keresztelőkút,
sekrestyeszekrény, padok, barokk, mellékoltárok, rokokó, 18. sz.

Római katolikus templom

Sülysáp

R.k. templom, gótikus, 15. sz. Bővítve 1696-ban és 1937-ben.

II. Világháborús síremlék
Kálvária-kápolna, barokk, 1776.
Kápolna
Kápolna
Kápolna

Katolikus templom és kertje
kopjafás temetőrészlet
Barokk, 1768. Kertjében Szt. Vendel-szobor, kora klasszicista, 19. sz. első fele.
Mária-kápolna (Kistemplom)
Családi temetőkápolna és temetkezési hely, kőfeszülettel és idős gesztenyefákkal.
Kápolna: egytornyos, egyhajós, cseréptetős. Sírjelek: 1651-1918 faragott mészkőtáblák,
1929-31
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Római katolikus templom

Tápiószecső

R.k. templom, barokk, 1779. kertjében Szt. Vendel-szobor, késő barokk, 19. sz. eleje.

Római katolikus templom
Római katolikus templom

Tápióság
Szentmártonkáta

R.k. templom, klasszicista, 1825-1827.
R.k. templom, késő barokk, 1782-1785. Berendezés: sekrestyeszekrény, barokk;
főoltár-tabernákulum, szószék, stallum, copf, 18. sz.

Római katolikus templom

Nagykáta

R.k. templom, középkori alapokon barokk, 1745. Bővítve és külseje átalakítva 19031904-ben. Berendezés: főoltár, 19. sz. első fele.

Római katolikus templom
Római katolikus templom
Római katolikus templom
Római katolikus templom

Tóalmás
Tóalmás
Pánd
Tápiószele

Római katolikus templom
Római katolikus templom
Római katolikus templom
R.k. templom, szentélye gótikus, 14. sz.-i eredetű, hajója barokk, 18. sz. Bővítve és
átalakítva 1895-ben és 1935-ben. Berendezés: szószék, két mellékoltár, keresztelőkút, 18.
sz.; főoltár, 19. sz. el

Római katolikus templom környéke
Szent Kereszt-kápolna, volt Keglevich sírkápolna

Kóka
Nagykáta

templom; középkor; árpád-kor
Ravatalozó, volt Szt. Kereszt-kápolna, volt Keglevich sírkápolna, barokk, 18. sz. eleje.
Bővítve 1926-ban.

Szent Margit-kápolna
Szent Vendel-kápolna
Szent Vendel-kápolna
Szírmay család sírhelye
Szív alakú sírkő
Tatárhányás
Temetői fafeszület
Temetői feszület
Temetői kőkereszt
Temetőkapu
Temetőrészlet fejfákkal
Temetőrészletek
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Templomkerti Kereszt
Templomkerti kereszt
Tömegsír, egyedülálló sír,kripta
Tömegsír, egyedülálló sír,kripta
Vargha Gyula szüleinek sírja

Kóka
Tóalmás
Tápiószele
Tápióság
Káva
Tápiószele
Úri
Tápióság
Úri
Tápiószőlős
Gomba
Káva
Káva
Tápiószentmárton
Mende
Mende
Úri
Gomba
Tápiószőlős
Tápiószőlős
Újszilvás
Úri
Úri
Tápiószele
Tápiószele
Káva

R.k. Szt. Margit-kápolna, barokk, 1725.
Szent Vendel-kápolna
Szent Vendel-kápolna
Szírmay család sírhelye
Szív alakú sírkő
sír; római kor; római kor
Temetői fafeszület
Temetői feszület
Temetői kőkereszt
Temetőkapu
Temetőrészlet fejfákkal
Temetőrészletek
Evangélikus templom
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint
Evangélikus templom
Római katolikus templom
Római katolikus templom
Templom,tornya nem háromszögelt,jelkulcs szerint

Vargha Gyula szüleinek sírja
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I/3. Konfliktusok, problémák

tanyavilág indikátorai is lehetnek, ezekből, valamint az egyértelműen tanyasi területekből is nagy
területek vesztek el, elsősorban Szentmártonkátán és Tápióbicskén. A gyepek is nagy területeken

Az alábbi fejezetben a konfliktusok és problémák forrását, lehetséges hatásait tártuk fel. Kiemelten

alakultak át a folyamat során, legnagyobb összefüggő kiterjedésben Tápiószentmárton közigazgatási

foglalkoztunk a tájváltozási tendenciákkal, a Pest megyei Területrendezési Tervének kijelöléseivel és a

határán belül, de Farmoson, Nagykátán és Szentmártonkátán is. Ezek alapján jól látszik, hogy táji

jelenleg alulhasznosított, degradálódó illetve rozsdaövezetekkel. A tájváltozási tendenciákra az elmúlt

örökség szempontjából értékes területet vesztek el az erdősülés során, mely máig erős tendencia, és

200 év térképi anyagain keresztül felmért tájhasznosításokból következtettünk. A Pest megyei terv

országos cél az erdősültség arányának növelése.

legújabb és a korábbi változatát is vizsgáltuk, így pontosabb becslést tudtunk adni a fejlesztések
irányára. A továbbiakban ezeket részletezzük

Az erdőterületek problematikáját legjobban azok elhelyezkedése emeli ki. A korábban már
bemutatott potenciális vegetáció térkép alapján, az erdők történetileg a Tápió vidék peremén
helyezkedtek el, ma azonban a korábban sík és átlátást biztosító vegetáció helyén találhatók kiterjedt

I/3.1 Változási tendenciák (I/21-22-23-24.ábra)
A változási tendenciákat a különböző területhasználatok előfordulásából következtettük. Ezeket
a változásokat az elmúlt 200 évről fellelhető térképi anyagokon keresztül vizsgáltuk. Ezek voltak a négy
(I. – 1763-87; II. – 1806-69; III. – 1869-87 és IV. - 1941) katonai felmérés, a 80-as évekből származó
topográfiai térkép, illetve a jelenlegi területhasználatot mutató Google Earth felvétel. Az egyes
korszakok összevetéséből vontunk le következtetéseket az összes területhasználat változására (I/20.
ábra). Kiemelten foglalkoztunk az erdők, gyepek és szántók alakulásával. Ezeket három kategóriával
jellemeztük. Egyrészt leválogattuk a valaha volt gyep/szántó/erdő területeket. Ezek azok a területek,
melyeken a 200 év alatt bármikor is előfordult az adott területhasználati kategória. A térképeken a
legvilágosabb szín jelöli ezek kiterjedését. Másik leválogatásunk a mindenkori területhasználatokra
irányult. Ebben az esetben azt figyeltük, hogy az adott kategória mely területeken fordul elő mindegyik
térképezett korszakban. A térképeinken a legsötétebb szín jelöli az így kapott metszetet. Az aktuális
területhasználatokhoz a Google Earth felvétel alapján készített tematikus térképeinkről hívtuk le az
információt, és a fejezet térképein sraffozott jelöléssel ábrázoltuk, hogy jól értelmezhetőek legyenek a
különbségek.
A vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a legjelentősebb változás az erdők és a gyepek
esetében történt. Az erdőterületek az utóbbi 50-70 évben jelentős növekedést mutattak. Ezt szemlélteti
az I/21-es ábra, mely azt mutatja, hogy az elmúlt 70 év erdősülése milyen korábbi területhasználati
kategóriák helyén történt. Ehhez a IV. katonai felmérés területhasználati kategóriái és a jelenlegi
erdőterületek metszetét vettük. A változás elsősorban az Alsó- és Felső-Tápió menti részeket érintette.
A színezésből jól látszik, hogy sok különböző területhasználat veszett el az erdősülés következtében.
Sajnálatos módon ez sok helyen a hagyományos gazdálkodás vesztével is járt. Ilyenek voltak a
szőlőterületek, kertek és gyümölcsösök átalakulása, melyek közül a szőlő Tápióbicskén és Tápióságon,
a gyümölcsös Tápiószőlősön és Újszilváson volt a legjelentősebb. A külterületi kertek egyúttal a

erdőségek, északnyugat-délkeleti tengelyt alkotva, ezzel kettévágva a térséget (I/22.ábra).
Másik nagy probléma a fentebb említett gyepterületek változása, mely az erdőkkel ellentétben
erős fogyatkozást jelent. A térképen látható, hogy jelentős méretű gyepek vesztek el az idők során (I/23.
ábra). Leginkább az Alsó- és Felső-Tápió mentén érzékelhető ez a tendencia, de Farmoson és a vidék
peremén is nagy a veszteség. Ahol viszont megmaradtak, vagy mára visszagyepesedett, azok a
jellemzően más célra rosszul hasznosítható területek. Ilyenek a szikesedésre hajlamos talajú
(Tápiógyörgye, Újszilvás), vagy vizes hatású talajú részek (vízfolyások mente az egész térségben).
Történetileg a gyep meghatározó területhasználat volt, így azok eltűnése a táji örökség csökkenésével
jár. Értjük ez alatt a gyepek hasznosítását (legeltetés), és az azzal járó tájképi esztétikumokat (legelő
gulya) és épített értékeket (gémeskutak).
Az előbbiekkel ellentétben a szántóterületek változásában nem észlelhető ennyire drasztikus
különbség. Nagy kiterjedésű területeken találhatunk állandó szántókat (I/24. ábra), melyeket az elmúlt
200 évben folyamatosan műveltek. Ezek a parcellák a térség délnyugati részében vannak elsősorban,
de az északkeleti határ mentén is nagy kiterjedésben találunk ilyen területeket. Sok szántóterület veszett
el azonban, feltételezhetően a termelés hatékonyságának növekedésével, így a kevésbé jó
minőségű/hozamú területek más módon hasznosíthatóak. Ez a változás kedvező abban az esetben, ha
az egykori szántók gyepekké alakulnak, mert így egy diverzebb, értékesebb társulás jöhet létre.
Azonban ez csak kevés helyen figyelhető meg (például Nagykáta északkeleti részén a Nyík-rét).
Legtöbb esetben kedvezőtlenebb folyamat, az erdősülés figyelhető meg, legjelentősebb mértékben a
Tápiók mentén. Gyakori azonban még a települési területek növekedésével összefüggő szántóterület
csökkenés is, de ennek aránya az erdőkkel szemben elhanyagolható.
Ezek a tendenciák, a területhasználatok alakulása szoros összefüggésben van a táji- és
talajadottságokkal. A térképi korszakok vizsgálata közben határozottan kitűnnek az egyes időkben
preferált helyszínek, hasznosítások és táji adottságok közötti összefüggések. A változásokból jól kitűnik
a gazdálkodási módszerek alakulása. A szántóföldi gazdálkodás kedvelt helyszíne a letermelt erdők
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helyén kialakított parcellák. A löszdombságon az erdőmaradványos csernozjom jó minőségű talajt

Területrendezési Tervben kijelölt erdők közül hol van jelenleg is erdő. Ezen jól látszik, hogy szinte

biztosít. Az erdőket pedig a szántóföldi művelésbe kevésbé bevonható területeken ültették, és ültetik a

teljes az átfedés. A problémát ez az úgynevezett területhasználat rögzítés és a jelentős expanzió

mai napig.

lehetősége okozza, mivel a tervben kijelölt erdőövezet területének meghatározott százalékát (85%)

A Tápió-vidék területhasználati diagramjaiban (I/20. ábra) is megfigyelhető, hogy az

ténylegesen erdőterületté kell nyilvánítani. Az erdőterület pedig jelen jogi környezetben más

erdőterületek folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. Ezek az erdők nem természetszerű

területhasználattá nem nyilvánítható, ezért ez a területhasználat rögzül. Ez az értékes területek esetében

állományok, hanem elsődlegesen gazdasági vagy talajvédelmi szempontú ültetvényerdők, ahol

komoly veszteségeket okozhat a természeti kincsek tekintetében.

tarvágásos üzemmódban termelik a faanyagot. A fő fajok a nemesnyarak (Populus ssp.), az akác

A Területrendezési Terv által kijelölt övezetek közül a másik konfliktusos térség a kijelölt

(Robinia pseudoacacia), valamint kisebb mértékben feketefenyő (Pinus nigra). Ezek a fajok

települési területek. Ez a legenyhébb a löszdombság településein, mivel ott csak kismértékű növekedést

tájidegenek, elegytelen állományban, szabályosan ültetve erősen művi megjelenésűek, esztétikai

engedélyez a terv. A legnagyobb problémát Sülysáp esetében okozza. A település már ma is erősen

problémát jelentenek. A jelenlévő homogén állományok biodiverzitása is alacsony, a terület gazdag

agglomerálódó jelleget mutat, amit tovább erősít a területi növekedés lehetősége. A terv alapján Sülysáp

állat- és növényvilágának nem jelentenek megfelelő élőhelyet, valamint a homogén, elegytelen

és Tápiószecső összenövése valószínűleg bekövetkezik, és az agglomerációhoz csatlakozás veszélye is

állomány gyakran tűzveszélyes is.

fenn áll. A két településhez csatlakozik Kóka is, Budapesthez való közelsége és a területi bővülés

Ezek az ültetvényerdők legtöbbször a hagyományos területhasználatot váltják fel, például a

lehetősége okán. A települések terjeszkedése gyakran a hagyományos művelés rovására, azok területein

jelenlegi települési belterületek melletti, korábban tanyás, szőlő, gyümölcsös vagy kertes hasznosítású

történik. A három település agglomerálódásával a hagyományos településkép és karakter, a táji értékek

területeket. A jelenlegi tendencia abból is adódik, hogy a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés és a

jelentős megváltozása, legrosszabb esetben azok elvesztése járhat.

kertgazdálkodás már nem jövedelmező gazdálkodási módok, így sok tulajdonos jobbnak látta az
ültetvényerdő telepítését a nagyobb gazdasági haszon reményében. Az erdőterületek növekedésével a

I/3.3 Rozsdaterületek, alulhasznosított területek, nem értékvesztő használatú

korábban alföldi jellegű települések közötti átlátások is megszűntek.

területek, M4-es elkerülő út (I/28. ábra)

Az elmúlt 200 év változásai és az abból levont következtetések szerint megállapíthatjuk, hogy
jelentős méretű potenciálisan értékes terület veszett el a területhasználatok változása során.

A Tápióvidék több településén is megfigyelhetők az új funkcióra váró rozsdaövezeti területek.

Kiemelten érvényes ez az erdőterületek által elfoglalt területekre, melyeken korábban gazdagabb,

Ilyenek az elhagyott vagy csak részben lakott tanyás és volt zártkerti területek, amik sokszor

változatosabb, vagy kultúrtörténeti szempontból értékesebb társulások voltak. Az eddig megfigyelt

elhanyagolt szőlőterületekkel, kertekkel, gyümölcsösökkel tarkítottak. A külterületi elhelyezkedésük

folyamatokat a következő fejezetben egészítjük ki a jövőre vonatkozó fejlesztési elképzelésekből

miatt ezek a területek az önkormányzat részéről is elhanyagoltak, sokszor nem veszik figyelembe, hogy

következtetett megállapításainkkal.

itt is jelentős elszegényedett népesség él. Jó példa erre Tápióbicske külterülete, a Nagylujzihegy és
környéke, továbbá Szentmártonkátán a Homokerdő és Nagykátán az Erdőszőlő ahol még ma is

I/3.2 Pest megyei Területrendezési terv irányelvei, kijelölt települési területei
(I/25-26-27. ábra)

megtalálhatóak a volt kertek és szőlők maradványai, gyümölcsfák és szőlőtőkék formájában. A
területen jelenleg sok elhagyatott épület áll, amely építését még a korábbi szociális támogatások
igénybevételével kezdték meg, de máig nem készültek el. Az itt élők lakosság nagyrésze sok

A Pest megyei Területrendezési Terv által kijelölt övezeteket vizsgáltuk a jövőbeli lehetséges

szempontból hátrányos helyzetű és túlnyomó részben kisebbségi. A rozsdaterületekhez soroltuk még a

változások és azok hatásainak megbecslése érdekében. A terv elemzéséből kiderül, hogy nagy területi

kókai, sülysápi, tóalmási, tápiószecsői volt zártkerteket, a tápiószecsői alulhasznosított honvédelmi

bővülést enged a települési és az erdőövezet esetében is. Az alábbi első ábra (I/25. ábra) a jelenlegi

területeket, és a tápiószentmártoni alulhasznált üdülőterületeket.

erdőterületekhez viszonyítva jeleníti meg a megengedett bővülést, mely Farmos, Tápiószele és

Sok gémeskút található olyan területen, amely jelenleg nem gyepterület, ez azt mutatja, hogy

Tápiógyörgye északkeleti részén, valamint a Tápió-mentén jelentős méretű. Ezek több részen is

az állattartás és a tanyás területek visszaszorulásával hogyan csökkentek, degradálódtak a gyepterületek

érintenek védett területeket. Az utána következő térkép (I/26. ábra) pedig azt mutatja, hogy a

és vették át más területhasználatok a szerepét (ültetvényerdő, lakóterületek). Ugyanígy utalnak a
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térképen jelölt szőlő terület nélküli pincék a szőlőterületek jelentős fogyására, más területhasználattá

térképen is ábrázolt rozsdaövezeti területek, amik az új kapcsolatok létrejöttével új funkciókat

alakulására.

kaphatnak.

Földvárak, várhegyek jelenlegi állapotukban vizuálisan nem képviselnek jelentősebb értéket,

3.4. Összefoglaló

(tájképi szempontból sem) a növényzettel való benövés és a nem megfelelő használatból adódó

A tájváltozási folyamatok jelen alakulása a térség szétszakadásához vezethet, melyet meg kell

degradáció figyelhető meg mindegyiken (Tápióbicske volt motocross pálya, Káva növényzettel való

akadályozni, ha a települések egy egységes Natúrparkot szeretnének létrehozni. Többek között ilyen

benövés). A földvárak felé megfelelő út sem vezet, legtöbbjük nehézkes megközelítésű.

folyamat az erdőterületek növekedése az Alsó- és Felső-Tápió között, Budapest vonzása és az ennek

Fontos megemlíteni a tervezett M4-es autópálya azon szakaszát, ami Monortól Szolnok felé

köszönhető elvándorlás okozta tájváltozások. A táji és természeti örökségben kiemelten gazdag Tápió-

halad. Több olyan új csomópont is kialakításra kerül, ami a Tápió-vidék településeinek nagyobb

vidéken nagy hangsúlyt kell fektetni azok védelmére és bemutatására. Fontos a még meglévő épített

forgalmat, könnyebb, jobb átjárást biztosíthat. Közvetlen csomópont épül Gomba és Káva

értékek állapotromlását megállítani, lehetőség szerint azokat felújítani. A fent felsorolt veszélyeztető

településeknél, közvetett kapcsolata lesz Albertirsán át Tápiószentmártonnak. Általánosan elmondható,

tényezők ismeretében a továbbiakban javaslatot adunk, célzottan az értékek megőrzésére irányuló

hogy a térség területei felértékelődnek, új településrészek jelenhetnek meg, ami azonban

programot.

veszélyeztetheti a kistelepülések arculatát, természeti és táji értékeit. Tudatosan formálhatóak, ezáltal a

35

I/20. ábra A karakterterületek tájhasználat változási tendenciái
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I/21. ábra Az erdőterületek előzményei
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I/22. ábra Az erdőterületek tendenciái
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I/23. ábra A gyepterületek tendenciái
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I/24. ábra A szántóterületek tendenciái
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I/25. ábra Megengedett bővülés az erdőterületekhez képest
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I/26. ábra A Pest megyei Területrendezési Tervben kijelölt erdők viszonya a mai erdőterületekkel
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I/27. ábra A Pest megyei Területrendezési Tervben kijelölt települési területek viszonya a mai települési területekkel
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I/28. ábra A rozsdaterületek ábrázolása a térségben, konfliktusok és problémák
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I/4. Javaslatok
I/4.1 Örökség menedzsment program

kialakulásával, a beerdősüléssel, a hagyományos tájhasználatok megváltozásával értelmezhetetlenné
válnak. Ebből kifolyólag ebben a területegységben új táji örökségi, arculati és turisztikai programra van
szükség, mely hozzájárul az örökségi elemek megmentéséhez és feltárásához.
A negyedik lehatárolt egység megegyezik a korábban karakter alapján lehatárolt Tápió-

Az örökségvédelemmel kapcsolatos javaslatainkat, a lehetőségek megfogalmazását, a 2.1-2.3.

összefolyás területtel, ebben a kontextusban pedig a Szikes puszták fantázianevet viseli. Ez a terület a

fejezetekben leírt vizsgálatokra alapoztuk. Ezek alapján rajzolódott ki, hogy a gazdag természeti és

legkiemelkedőbb természeti adottságaiban, emellett régészeti hagyományai is hangsúlyosak. Ezek

kulturális, régészeti adottságokkal, értékekkel rendelkező területek, az őket érintő veszélyeztetettséggel

tudatos megőrzése kiemelkedő fontosságú, ezért egy kulturális és természeti értékeket őrző „bank”

összefüggésben, milyen irányokat fogalmazhat meg, melyek azok a pontok, melyekre feltétlen építenie

létrehozása javasolt.

kell, és melyek azok, melyeket kiemelkedő figyelemmel kell óvni.
Az örökségvédelmi programot ábrázoló térkép (I/29. ábra) megalapozza tehát a térséget érintő
örökségvédelmet támogató irányelveket. A Tápió-vidék rengeteg egyedi tájértékkel, kúriával
rendelkezik. A Löszdombságon megőrzött egyedi településszerkezet és stabil tájszerkezet, az esztétikus
és egységes településképek határolják le az Aprófalvak területet. A domborzati adottságokból adódóan
ezek a települések nem is fognak nőni a későbbiekben - a Pest megyei Területrendezési Terv sem ad rá
jelenleg lehetőséget -, így ez az érték a továbbiakban is fend maradhat, a meglévő értékekre, az
ingatlanok értékőrző megújítására alapozhatnak. Turisztikai jelentőségük azonban alacsonyabb, mint a
vidék más egységeinek. A programból erre a területre egy értékes tájértékeket megőrző programot
szükséges előírni.
A vizsgálatok alapján a második lehatárolt egység az Agglomeráció kapuja, ahol jellemző
településépítészeti érték nincs, irányelveiben fő szerepet kap, hogy intézményi központtá, kapuvá
válhasson. Fontos ebben a lehatárolt egységben, hogy a településépítészeti javulást hozó

I/4.2 Látványkapcsolatok helyreállítása, a táj nyitottság-zártság ábrázolása
A megalapozó vizsgálatok és értékelések alapján megalapozhatjuk, hogy milyen feladatok
lehetségesek a térségben, hogy a tájkarakter összhangban lehessen az örökségszerkezettel. A következő
térképen (I/30. ábra) az értékes látványkapcsolatokat, a megszűnt beláthatóságokat és ezek alapján a
lehetőségeket mutatjuk be. Meghatározó szempont a beláthatóság tekintetében, hogy a térségben a
korábban nyitott tengely a Tápió mentén megszűnt, az erdősülés miatt, így nincs már jelen a korábban
keresztben átláthatóság lehetősége. Ez az északnyugat-délkelet irányú kapcsolat fellazítást igényel,
hogy kialakulhassanak az egykor meglévő keresztirányú kapcsolatok is. Ebből következik, hogy a Pest
megyei tervben megengedett erdőterületek felülvizsgálatra szorulnak, és a térképen jelzett sárga színű
nyilak alapján kellene a Tápió-vidékre térségi szinten ezt előirányozni. A belső látványkapcsolatokon
kívül azonban jelentősek a kifelé mutató átláthatóságok, kapcsolatok is, melyek többnyire a Jászság és
a Kiskunság felé nyitnak.

vállalkozásokat beengedjék a településekre, ezt támasztja alá a települések jó közlekedési kapcsolatai.
Mivel az örökség ebben a térségben sérült, ezért a program részeként új értékteremtés szükséges.
A harmadik lehatárolt terület a Tápió-vidék középső részét jelenti, és az Aranyszarvas
fantázianevet viseli. Ez a terület nagyon gazdag a régészeti örökségekben, éppen ebből kifolyólag
javasolható egy régészeti adottságokra épülő tematikus park létrehozása, melyből egész
Magyarországot tekintve is kevés van. A tematikus park alapját a régészeti örökség mellett a
lovasnomád hagyományok, a 19-20. századot jellemző lótenyésztő hagyományok, a szürkemarha
legeltetés és a gyepterületek öröksége is indokolja. Fontos, hogy ez a terület szabad tér tudjon maradni,
hiszen már jelenleg is akadnak problémáik. Nagykáta nagyban átalakult, Tápióbicske és
Tápiószentmárton pedig rozsdaterületekkel, degradált, leromló állapotú területekkel küzd. A kis
térségre nem jellemző stabil településszerkezet, de vannak értékes településmagok, amelyek
megújítását is elősegítheti a natúrparki program. Jelentős problémát okozhat, hogy a területen több
veszélyeztetett tájérték is található, ezek azok az egyedi értékek, melyek a rozsdaterületek
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I/29. ábra Az örökségvédelmi menedzsment program által kijelölt térségek
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I/30. ábra A táj látványkapcsolatainak elemzése, helyreállításának lehetőségei
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II. pillér

tartozó infrastruktúra kiépítését. Ez azonban a IV. pillérrel (turizmus-rekreáció) összhangban valósítandó
meg.
Fontos a hagyományos helyi tudás feltérképezése, tudatosítása, megőrzése és továbbörökítése a

II/1. Jövőkép, cél

következő generációkra, így fejlesztve a térség emberi erőforrását az identitás megőrzésével. A helyi tudás
részét képezi a hagyományos gazdálkodással kapcsolatos szaktudás és ismeret, melyet a térségben

A natúrparki fejlesztési koncepció II. pillérének kiemelt célja a helyi identitás, valamint a helyi

elsősorban a szőlőművelés, gyümölcstermesztés, a gyepgazdálkodás és legeltető állattartás, valamint a

közösségek összetartásának és fejlesztési potenciáljának erősítése a – későbbiekben tovább taglalt –

nádgazdálkodás terén lelhetünk fel. A meglévő szőlők, gyümölcsösök megőrzése, az egykori területek újra

környezeti nevelés és szemléletformálás segítségével, a természeti, táji adottságokra és a térségben

művelés alá vonása az I. pillérben (táji-, természeti örökség megőrzése) megállapított adottságok és

működő közösségi éltre alapozva. Pillérünk szorosan kapcsolódik mindhárom másik pillérhez, ezért

lehetőségek alapján abban az esetben lehetséges, ha a lakosság tudásalapú fejlesztése ezen a téren – a

mindenképp a dokumentum többi fejezetével együtt olvasandó. A jövőkép megalkotását a helyi igényekre,

fenntarthatósági és ökológiai szempontok érvényesítésével – megvalósul. Ehhez kapcsolódóan fontos a

valamint szakmai szempontjainkra alapozva fogalmaztuk meg.

gazdálkodóknak folyamatosan biztosított szaktanácsadás, amelyet a falugazdászok, és más tanácsadók,

A térség fejlesztésében kulcsszerepe van a helyi közösségnek. Fejlesztési eszközünk, a Natúrpark

szakemberek segítségével kell megvalósítani. Ezzel bővebben a III. pillér (vidékfejlesztés) foglalkozik.

abban az esetben lesz működőképes, ha elsősorban a lakosság és a civil szervezetek tevékenyen

A helyi identitás megőrzésének és megerősítésének elengedhetetlen része, hogy a helyi lakosság a

hozzájárulnak térségük fejlesztéséhez/fejlődéséhez, aktívan részt vesznek a Natúrpark megalkotásában, és

lehető legjobban megismerje és magáénak érezze a térség hagyományait és „meséjét”. E mese elemei

működtetésében. Ehhez erős térségi léptékű identitásra van szükség, melyet folyamatosan gondozni,

többek között a ‘48-as szabadságharc tavaszi hadjáratának emléke és a győzelemmel záruló Hídi csata,

építeni kell.

Kincsem története és a lovas hagyományok, a térség grófjainak és kúriáinak történetei, a természeti-

A Natúrpark egyik legfontosabb pillére a környezeti nevelésre, a szemlélet-formálásra, valamint a

és épített táj valamint a hagyományos tájgazdálkodás hagyatékai, a Tápió, a Hajta és a térség egyéb

helyi identitás megőrzésére (ennek egy igen fontos része a hagyományőrzés), erősítésére fektet hangsúlyt.

vízfolyásainak az emberek hétköznapjaiban betöltött szerepe, a pusztavilág, a Só út, a szkíta

A fentebb felsoroltak létrejöttének és hatékony működésének záloga a helyi közösségek, önkormányzatok,

aranyszarvas története, és még sok más érték. Egyik célcsoportunk a gyerekek, akik majd a helyi

vállalkozások és civil szervezetek együttműködése. Mindezek mellett fontos szempont a natúrparki

oktatásban (tanórák, természetjárás, erdei iskolák és táborok) ismerhetik meg lakóhelyük „meséjét”. A

fejlesztési javaslatok magasabb szinten, mint például az állami intézményekkel (Duna-Ipoly Nemzeti Park

másik célcsoportunk a felnőttek, akik az önkormányzatok segítségével (ismeretterjesztő előadások

Igazgatóság, állami erdészeti igazgatóságok) történő egyeztetése.

szervezésével például) szerezhetnek majd ismereteket a hagyományos háztáji gazdálkodásról.

A Natúrpark a Tápió-vidék értékeire, adottságaira, lehetőségeire alapozva épül fel. Célcsoportunk

Az esélyegyenlőség jegyében valósítandó meg e pillér annak érdekében, hogy mindenki egyforma

jelen pillérben elsődlegesen a helyi lakosság, akik számára biztosítani kell a térség értékeinek

feltételekkel vehessen részt a térség életében. Mindezek a továbbiakban megfogalmazott javaslatokban

megismerésére és a környezeti nevelésre hangsúlyt fektető helyi oktatást, a kötődéseket kialakító és

úgy érvényesülnek, hogy bárki, anyagi helyzettől, kortól, nemtől, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül

erősítő, minőségi rendezvény-kínálatot, a hagyományok megismerésének és művelésének lehetőségét,

egyenlő módon férhet hozzá a Natúrpark adta lehetőségekhez. Ennek során cél, hogy a helyiek minél

továbbá jól működő közösségi kommunikációs csatornákat és fórumokat. Mindezek mellett nagy

szélesebb körben érdekeltté váljanak a közösségi életben való részvételre. E cél elérése érdekében

figyelmet kell fordítani a kisebbségek megfelelő integrálásának lehetőségeire, illetve a különböző

szükséges a pályázati források minél szélesebb körben történő felhasználása a programok, rendezvények,

generációk összekapcsolására.

fejlesztési beruházások költségeinek részbeni vagy teljes fedezésére.

Rajtuk kívül azonban kiemelten fontos szerepet töltenek be a térségbe érkező turisták, az ide látogatók,
akik nem csupán megismerik a helyi értékeket, hagyományokat, a vidéki élet szépségeit, hanem a Tápióvidék hírének elterjesztésében, valamint a helyi gazdaság fellendítésében is szerepet játszanak. Számukra
is fontos jó szórakozási, időtöltési ismeretszerzési lehetőségeket kínáló rendezvényeket szervezni.
Emellett szükséges biztosítani a térségi értékek megismerésének lehetőségét, az ezek bemutatásához
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II/2. Meglévő állapot vizsgálata, helyzetfeltárás
A Tápió-vidék települései több tekintetben hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, de természetesen
számos egyedi tulajdonság is meghatározza ezeket. A következőkben feltárásra kerülnek a legfontosabb
demográfiai adottságok, népességváltozási folyamatok, melyeken belül a népességszám-változás,
koreloszlás, vándorlási jellemzők és a nemzetiségi megoszlás vizsgálata kerül feltárásra. Mindezek azért
is fontosak a lakosság értékelésére, mivel a térségre átfogó jellemzést adnak e mutatók. Az intézményi
ellátottság, az egyházak szerepe alátámasztja, hogy hol, milyen kapcsolódási adottságok és lehetőségek
vannak a térség települései között, valamint a külső irányokban. A közösségi élet fejlesztése szempontjából
kiemelten fontosak a civil szervezetek, a térségi együttműködések, mint például önkormányzatok közötti
kapcsolódási viszonyok. Mindezeken kívül részletesen feldolgozásra kerül a helyi szemléletformálás és
környezeti nevelés témakörében jellemzett rendezvényi lista az egyes településekre, a helyi oktatási
szerepkör, a helyi identitás, a hagyományok és a közösségi kommunikáció.

II/2.1.Demográfiai adottságok, népességváltozási folyamatok
Népességszám változása, jelenlegi helyzete

II/1. ábra: A Tápió-vidék településeinek népesség-változási tendenciája

A II/1. ábra a Tápió-vidék településeinek népességszám-változási tendenciáit mutatja 1784-2011
között KSH-adatok alapján. Általánosságban elmondható, hogy szinte minden település lakosszáma

A jelenlegi állapotokat a népességszám tekintetében a 2015-ös adatok alapján a következő diagram

csökkenő tendenciát mutat, de mégis külön csoportosíthatóak a változások szembetűnő jegyei alapján. A

szemlélteti. Legmagasabb a városok, nagyobb községek lakosságszáma, így kiemelhető Nagykáta,

21 település közül 6 pozitív irányban változik e téren: Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Szentmártonkáta,

Sülysáp, Tápiószele, Tápiószecső, Tápiószentmárton. Legalacsonyabb lakossággal Bénye és Káva

Nagykáta, Tápiószele népessége kisebb törésekkel, de folyamatosan növekszik. Úri, Gomba és Káva

rendelkezik. (II/2. ábra) (forrás: http1)

esetében stagnál a lakosság száma, erőteljes növekedés, vagy csökkenés nem tapasztalható az elmúlt
évtizedekben.
A csökkenő tendenciájú települések két csoportra bonthatók: az egyikbe azok sorolhatók, melyek
lakosságszáma egy erőteljes csökkenést követően lassú növekedésnek indult. Ide tartozik Kóka, Tóalmás,
Bénye, Pánd és Tápióbicske. A csökkenő tendencia másik alcsoportja az előzőhöz hasonlóan egy erős
növekedést mutat, mely után viszont folyamatosan apadó lakosságszám figyelhető meg. E csoport tagja
Szentlőrinckáta, Tápióság, Tápiószentmárton, Farmos, Tápiógyörgye, Tápiószőlős és Újszilvás. Az egyes
települések népességszámának változását az említett időszakra vonatkozóan az II/1. számú melléklet
tartalmazza. (forrás: KSH-Móni)

II/2. ábra: A Tápió-vidék népességszám változása
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Népességszám változását összegezve megállapítható, hogy törpefalu, aprófalu nincs a térségben,

Tápiószecső bár negatív vándorlási különbözetű a 2015-ös források szerint, mégis a csökkenő elvándorlók

ellenben elnéptelenedő tanyás területek nagy arányban megjelennek a településeken, elsősorban a Tápió-

száma jellemző az elmúlt években. Tehát e településeken növekszik az odavándorlók száma. A többi

vidék D-i, DK-i térségében. Ezt támasztja alá a folyamatosan csökkenő lakosszám is e községekben.

települést tekintve 2010-től dinamikusan növekedő, pozitív irányú vándorlás figyelhető meg. Mindezen
adatokat a II/3. sz. melléklet tartalmazza.

Koreloszlás
A települések koreloszlás terén is több kategóriába sorolhatók. Minden település esetében ki kell

A térség vándorlási egyenlege 1990-2015 között a 4. ábrán látható. Mint ahogyan az egyes

emelni azonban, hogy magas az öregedési mutató aránya. Ez a szám a 14 éves és ennél fiatalabb lakosságra

települések esetében is kirajzolódik, egy erőteljes növekedés, azaz a térségbe vándorlók magas száma,

jutó idősek (65 éves és afelettiek) arányát mutatja százalékos formában. A diagram adatai (II/3. ábra)

majd egy hirtelen csökkenés, vagyis elvándorlás tapasztalható. Ez a tendencia az utóbbi években

alapján látható, hogy a legtöbb település 150% feletti értékeket kapott, tehát sokkal magasabb az idősebbek

megfordult, és ismét folyamatosan emelkedik a térségbe költözők aránya. (forrás: http2)

aránya, mint a fiataloké. Az egyes településekre kirajzolódó koreloszlást a II/2. számú melléklet
tartalmazza. (forrás: http2)

II/4. ábra: A Tápió-vidék vándorlási egyenlegének változása
1990-2015 között

II/3. ábra: A Tápió-vidék öregségi mutatója

Vándorlási kimutatás
Vándorlási kimutatás, egyenleg alatt az adott településre odavándorlók és a településről elvándorlók
számának különbözetét értjük, mely ezer lakosra vetítve kerül kimutatásra. Ezen számok megfelelően
tükrözik az érintett községek élhetőségi, gazdasági és egyéb tényezők tekintetében jellemző fejlettségi
viszonyait, hiszen minél vonzóbb az adott település, annál magasabb az odavándorlók aránya.
A Tápió-vidék települései közül negatív mutatóval a déli területről Bénye, Káva, Pánd, Úri, a térség
északi részéből Tóalmás, valamint a K-i, DK-i részen Tápiószele és Tápiószőlős rendelkezik. Mindez
részben köthető az öregedési jellemzőkhöz is, mint például Tóalmás vagy Káva esetében, ahol egyre
inkább elöregedő településről beszélhetünk a fennálló adatok alapján. Nagykáta, Tápiószentmárton és
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Nemzetiségi megoszlás, szegregáció

II/2.2. Közösségi helyszínek, intézmények

A II/5. ábra a települések nemzetiségi (cigány etnikai kisebbség) megoszlását mutatja 2011-es adatok

A Tápió-vidék települései intézményi ellátottság tekintetében változatos képet mutatnak. Oktatási

alapján. Legkimagaslóbb arányban Pánd, Tápiószele, Nagykáta, Tápióbicske rendelkezik e kisebbséggel.

létesítmények közül óvodák minden településen megtalálhatók, mint ahogyan általános iskola is.

(forrás: http2)

Középiskolai ellátottság Nagykátát érinti, illetve a térség környező jelentősebb szomszédait, melyek
kapcsolati rendszerét a II/6. ábra és a térségi együttműködések fejezet szemlélteti. A közösségi élet fontos
színterei a kultúrházak, művelődési házak és faluházak. Ezek közül mind rendezvények szervezése, mind
együttműködések, közösségi élet szintjén kiemelhető Sülysáp, Tápiószecső, Gomba, Kóka, Nagykáta és
Tápiószele.
Nagykáta járási központként a legtöbb közigazgatási, egészségügyi középfokú oktatási és egyéb
létesítményével kiszolgálja a környék településeit, de bizonyos szolgáltatások elérése érdekében,
elsősorban a perifériákon lakók számára a külső kapcsolatok lényegesek, mint például Budapest,
Jászberény, Monor, Cegléd felé.
Oktatási intézmények esetében látható, hogy Budapest (Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Kóka) és
Jászberény (Farmos, Szentlőrinckáta) rendelkezik a legnagyobb “diákvonzó” hatással, a többi településen
a diákok a helyi és térségi iskolákba járnak, illetve déli és nyugati irányban még Monor, Gyömrő, Cegléd
és Szolnok tölti be az iskolai vonzáskörzet szerepét.
Az ábrán feltüntetett oktatási és közösségileg jelentős intézmények, létesítmények fontos szerepet

II/5. ábra: A Tápió-vidék települései lakosságának nemzetiségi megoszlása 2011-ben

játszanak a helyi társadalom életében, nevükből adódóan közösségépítő szereppel is bírnak. Az iskolák a
gyerek által a szülők közti kapcsolatot is megteremtik, építik, mely további fejlesztésével egy erős,

A településeken élő nemzetiségek integrációjának mértékéről jelenleg hiányos adatok állnak
rendelkezésünkre. Néhány település esetében azonban elmondható, hogy próbálják az esetleges

összefogó közösség jöhet létre. Az egyes településekre feltárt legfontosabb intézményeket, közösségi
helyeket tartalmazó táblázatot a II/4. sz. melléklet tartalmazza. (forrás: http3)

konfliktusokat a lehető legideálisabb módon elhárítani, s a társadalmat egy egységként kezelni. Erre jó
példával jár elől Újszilvás, ahol a település vezetősége a viszonylag kis létszámú cigány lakosságot a
helyiek közé elhelyezve, számukra is egyenlő feltételeket biztosítva igyekeznek e témát megoldani.
Visszajelzések alapján, úgy tűnik sikeresen történik mindez. Egyszóval a szegregáció, a társadalmi
elkülönítés nem jelenik meg itt, s ez talán megfelelő mintául szolgálhatna a többi település számára is, ahol
a kisebbségek beilleszkedése még nem, vagy nem megfelelően történt meg.
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II!6. ábra: A Tápió-vidék oktatási, valamint közösségileg jelentős intézményei és vonzáskörzetük (saját szerkesztés)

Egyházi közösségek aktivitása

II/2.3. Térségi együttműködések feltárása

A Tápió-menti települések mély vallásosságról tanúskodnak, miszerint a lakosok számára fontos

A térség együttműködéseit és kapcsolatait a mellékelt ábrákon mutatjuk be. Vizsgáltuk a
rendezvények,

az

intézményi

ellátottság,

önkormányzatok,

a

természetvédelmi

szervezetek,

szerepet tölt be az egyházi élet. Ezt támasztják alá a mutatók is, melyek alapján Úriban a legmagasabb,
mintegy 88%-os a magukat vallásosnak nevezők aránya. A legalacsonyabb számok is 69-70% között
mozognak Nagykátán és Tóalmáson. Tehát összességében a térség lakosságának jelentős hányada

igazgatóságok, létesítmények, a civil szervezetek és az egyházak kapcsolódásait.

valamilyen vallás követője. Ezért is tekinthető fontosnak e téma feldolgozása. (forrás: könyv)

Térségben működő civil szervezetek bemutatása

A II/1. táblázat az egyes községekben található legfontosabb szakrális intézményeket, mint

A következőkben a térségben működő civil szervezetek összefoglalása, tevékenységi körük leírása,

templomokat, plébániákat tartalmazza, valamint a 2001-es vallási megoszlást (forrás: Dusek László: A

elérhetőségi viszonyai, illetve az általunk történt kategorizálásuk következik, mely részletes adatait a II/5.

Tápió-mente). A feltárt adatok alapján megállapítható, hogy mind a 21 településen van élő egyházi

sz. melléklet tartalmazza.

közösség. Az egyházak fontos szerepét mutatja, hogy több településen is működik egyházi fenntartású

A legtöbb civil szerveződés Sülysápon, Nagykátán, Tápiógyörgyén, Tápiószőlősön és Tóalmáson
található, a legkevesebb pedig Mendén működik.

oktatási intézmény. Ilyen a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, a Tápiószőlős-Újszilvás
Református Általános Iskola és Óvoda, a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskola,

A II/7. ábra ezen szervezetek elsődleges tevékenységi körük szerinti csoportosítását jeleníti meg. A

valamint a gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ki kell emelni

szerveződések jellegüket tekintve vegyes képet mutatnak. Legtöbbjük kulturális, hagyományőrző vagy

a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösséget is, mely 1987 óta rendszeresen szervez táborokat,

szociális tevékenységet folytat. A 8. ábrán a civil szervezetek elhelyezkedése és száma is leolvasható az

összejöveteleket. (forrás: http5) Bekapcsolható a közösségi aktivitáshoz a göbölyjárási Boros Ádám

egyes kategóriákba sorolva. (forrás: http4)

Ifjúsági Szállás is, mely mintegy 30 fő elszállásolására alkalmas, mely a Natúrparkkal való szoros

Civil szervezetek megoszlása elsődleges tevékenységi körük alapján

létrejött, ezáltal központi szerepet, kiemelkedő közösségfejlesztési, szociális, illetve vidékfejlesztési

gazdasági; 3
egyházi; 6

együttműködés kialakítására megfelelő alapot szolgáltat. (forrás: http6) Plébánia is több településen
feladatot is felvállal. Plébánia található Farmoson, Gombán, Kókán, Mendén, Nagykátán, Sülysápon

sport; 12

(Tápiósüly),

szemléletformálás,
oktatás; 10

Szentlőrinckátán,

Szentmártonkátán,

Tápióbicskén,

Tápiógyörgyén,

Tápióságon,

Tápiószecsőn, Tápiószelén, Tápiószentmártonban, Tápiószőlősön, Tóalmáson, Újszilváson és Úriban.
(forrás: http7) A felsoroltak közül nem mindegyik tölt be kiemelt szerepet, legjelentősebbnek a nagykátai
és a tápiósülyi plébánia tekinthető, mint közösséget fejlesztő szereppel is bíró intézmény.
hagyományőrző;
21

szociális; 24

A rendezvények is több tekintetben kapcsolódnak a vallási élethez. Minden településen megrendezik
a templom búcsúját és más egyházi ünnepeket (karácsony, húsvét, pünkösd, Úr napja). Egyedi
hagyománnyal rendelkezik a mendei evangélikus templom díszítése pünkösdkor, melyet felvettek a
Szellemi Kulturális Örökségeink közé.

gasztro; 3

Az egyes települések közötti egyházi kapcsolatok terén tett megállapítások a következők. A katolikus
egyház kapcsolódási rendszere szinte az egész térséget átszövi, kivéve Bénye, Káva, Pánd településeket.

természet és
környezetvédelem;
4

közösségi,
kulturális; 21

II/7. ábra: A Tápió-vidék településein található civil szervezetek megoszlása

A református egyház központi szerveződései a középső területekre koncentrálódnak (Szentmártonkáta és
Nagykáta). Kisebb arányban evangélikus (Mende, Káva), baptista (Sülysáp, Tóalmás) és pünkösdista
(Sülysáp, Tápiószentmárton) szerveződések is előfordulnak. (II/9. ábra)
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II/1. táblázat: Egyházi közösségek és vallási megoszlás a Tápió-vidék településein
Település
Bénye
Farmos
Gomba
Káva
Kóka

Mende
Nagykáta

Pánd
Sülysáp

Szakrális intézmények
Evangélikus templom
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom
Református templom
Fogolykiváltó Boldogasszony római katolikus plébániatemplom
Evangélikus templom
Kisboldogasszony római katolikus templom
Szent Máté római katolikus templom és plébánia
Szent Margit kápolna
Pusztakerekudvari kápolna

Vallási megoszlás
főként evangélikus (2001-ben 57,1%)
főként római katolikus (2001-ben 69,6%)
főként református (2001-ben 44,6%)

Szent Ignáci római katolikus templom

főként római katolikus (2001-ben 65,5%)

Evangélikus templom
Szent György római katolikus templom
Szent Kereszt-kápolna egykori nevén Keglevich-kápolna
Református templom
Református templom
Kisboldogasszony római katolikus templom - Tápiósüly

főként római katolikus (2001-ben 49,7%)
főként római katolikus (2001-ben 79,4%)

főként római katolikus (2001-ben 68,8%)

főként református (2001-ben 49%)
főként római katolikus (2001-ben 73,7%)

Szent István kirány római katolikus templom - Tápiósáp

Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele

Tápiószentmárton és
Göbölyjárás

Tápiószőlős
Tóalmás
Újszilvás
Úri

Kálvária-kápolna
Kisebb egyházak, gyülekezetek: Baptista imaház, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Ökumenikus kápolna - református gyülekezetnek
főként
Szent Lőrinc római katolikus templom
Szent Márton római katolikus templom
Református templom, gyülekezeti ház
Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom
Szent Anna római katolikus templom
Szent Mihály római katolikus templom
Szent Miklós római katolikus templom
Kisboldogasszony római katolikus templom
Református templom
Evangélikus templom
Szent Márton római katolikus plébániatemplom
Mária-kápolna (Kistemplom)
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom (Göbölyjárás)
Evangélikus templom
Református templom
Szent Orbán római katolikus templom
Református templom
Szent András római katolikus plébániatemplom
Szentháromság római katolikus templom
Református templom
Szent Imre római katolikus plébániatemplom

főként római katolikus (2001-ben 83,5%)
főként római katolikus (2001-ben 46,5%)
főként római katolikus (2001-ben 77,7%)
főként római katolikus (2001-ben 75,6%)
főként római katolikus (2001-ben 75,3%)
főként római katolikus (2001-ben 73,1%)
főként római katolikus (2001-ben 66,1%)

főként római katolikus (2001-ben 65,5%)

főként római katolikus (2001-ben 53,8%)
főként római katolikus (2001-ben 64,7%)
főként római katolikus (2001-ben 66,8%)
főként római katolikus (2001-ben 84,3%)
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II/8. ábra: A Tápió-vidék civil szervezetei csoportosítása fő tevékenységük szerint településenként (saját szerkesztés)

II/9. ábra: A Tápió-vidék egyházi intézményi központjai, köztük lévő kapcsolatok (saját szerkesztés)
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Önkormányzati kapcsolatok
Az együttműködéseket tekintve Nagykáta a legjelentősebb, valamennyi településsel kapcsolatban áll,

Ezeken kívül kiemelkedő közösségszervező mivolttal rendelkeznek az egyes tanösvények, erdei
iskolák, ifjúsági szálláshelyek, táborok, melyek a térségben nagy számban képviseltetik magukat. A
tanösvények szerepéről és elhelyezkedésükről egy későbbi fejezetben is szó esik majd.

a legerősebb kapcsolat Sülysáppal, Tápiószecsővel és Tápiószelével áll fent. Külön említendő Tápiószőlős
és Újszilvás, akik egymással kooperálnak.
Az együttműködések terén ki kell emelni a környező nagyobb településeket is, melyek főként a
perifériákon elhelyezkedő települések életében jelentenek fontos szerepet. Ide sorolható Budapest,
Jászberény, Cegléd és Monor, melyek a közigazgatási és egyéb ügyek intézésében központként hatnak a
térség településeire. (II/10. ábra) (forrás: szóbeli adatközlés – Antalicz Csaba)

Természetvédelmi civil szerveződések közötti kapcsolatok
Ebben az

esetben Nagykáta (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság), Sülysáp (Tápió

Természetvédelmi Egyesület), Tápiószentmárton (Tápió-vidék Természetvédelmi Közalapítvány) és Kóka
(Magyar Madártani Egyesület Tápió-vidéki Helyi Csoportja) említendő, mint jelentősebb együttműködési
partnerek. Az itt található egyesületek, szerveződések egymással szoros kapcsolatban állnak. Emellett
jelentősek még a bemutatóközpontok és a Növény Diverzitás Központ, amely szervezetekkel nem, de helyi
gazdaságokkal kapcsolatban áll. (II/11. ábra) (forrás: szóbeli adatközlés –Antalicz Csaba)

Sportolási lehetőségekhez köthető együttműködések
Sportolási lehetőségek minden településen adottak, hol intenzívebb, hol kevésbé erős a sportélet. Itt is
fellelhető egy nyugati és egy keleti pólus, előbbi Tápiószecső, Kóka, Sülysáp és Úri, míg utóbbit
Tápiógyörgye jelenti. Strandok, uszodák és fürdők is több településen adottak, de a környező települések
nagyobb létesítményei is vonzóan hatnak az itteni lakosokra. (II/12. ábra) (forrás: szóbeli adatközlés –
Antalicz Csaba)
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II/10. ábra: A Tápió-vidék településeinek önkormányzati kapcsolódási rendszere (saját szerkesztés)
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II/11. ábra: A Tápió-vidék településeinek térségi természetvédelmi civil szerveződései (saját szerkesztés)
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II/12. ábra: A Tápió-vidék településeinek legfontosabb sportolási lehetőségekkel és a hagyományőrzéssel összefüggő együttműködési rendszere (saját szerkesztés)
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helyieken kívül az ideérkező turistáknak is szóló rendezvényekből kevesebb van, ezek az összes

II/2.4. Helyi szemléletformálás és környezeti nevelés

rendezvénynek 38%-át adják. Ezek közé a jelentősebb fesztiválokat, túrákat és versenyeket soroltuk. A
kisebb, helyi rendezvények esetében a gasztronómiai és kulturális események dominanciája jellemző,

Közösségi rendezvények, események

melyek elsődlegesen a nyugati részen (például Sülysáp, Tápióbicske, Úri, Gomba) és Farmoson

A következőkben a Tápió-vidék rendezvényeit gyűjtöttük össze, településenként csoportosítva. Az
egyes rendezvények esetében vizsgáltuk, hogy elsősorban a helyieknek szól, vagy a térségbe érkező
turisták is a célközönségébe tartoznak (Táblázat: „helyi/kifelé” oszlop). Ezen felül meghatároztuk, hogy
az egyes rendezvények mely térségi identitást alkotó elemhez kötődnek. Ezek a következők:
-

lovas hagyományok
Só út
vizek
történelmi hagyaték

-

koncentrálódnak. Legjelentősebbek a Szecsői Ürgés Fesztivál és a Farmosi Gólyaváró-Békamentő Családi
nap (madárgyűrűzés, békamentés). (II/15. ábra)
A következő diagram bemutatja (II/14. ábra), hogy milyen arányban oszlanak meg a térségben
található rendezvények a térség identitást alkotó elemeihez való kapcsolat alapján.

kastélyok, kúriák
tanyavilág és pusztaélmény
Tavaszi hadjárat
természeti értékek

A rendezvények, események részletes felsorolását a II/6. sz. melléklet tartalmazza. A következő ábrák
külön szemléltetik az elsődlegesen helyieknek szóló és a „kifelé” is ható, térségi jelentőséggel bíró
rendezvényeket.
A Tápió Natúrpark 21 településén 100 körüli esemény kerül megrendezésre. Adataink szerint minden
településen legalább egy rendezvényt szerveznek egy évben. A legtöbb (13) rendezvény Sülysápon
található. A következő diagram bemutatja (II/13. ábra), hogy milyen arányban oszlanak meg azok a
rendezvények, melyek célközönsége elsősorban a helyi lakosság azokkal a rendezvényekkel, melyek
célközönségébe a térségbe érkező turisták is beletartoznak. (forrás: prospektusok, szóbeli adatközlés)
Látható, hogy az összes rendezvény 45%-a semmilyen identitást alkotó elemhez nem kapcsolódik
szervesen. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a rendezvények nincsenek kapcsolatban a térséggel, hanem hogy
II/13. ábra: Rendezvények megoszlása identitásalkotó elemek szerint
nem épülnek rá valamely identitást alkotó elemre. A rendezvények 26%-a a tanyavilág, pusztaélményre
épül. Ebbe a csoportba sok gasztronómiai rendezvény is beletartozik. Kiemelkedik még a térség történelmi
hagyatékára épülő rendezvények aránya. Ebbe a csoportba a rendezvények 14%-a tartozik.
Térségi jelentőségű rendezvények a Tápiótól délre fekvő településeken koncentrálódnak, jellegüket
tekintve főleg a tanyavilághoz kapcsolódó és a falusi turizmust (Úri Libaterelő futás, Pándi
meggyfesztivál) erősítő, főleg gasztronómiai programok. Emellett előfordulnak még a lovas (Kincsem
túra) és történelmi (Tápióbicskei tavaszi hadjárat), valamint a természeti és táji értékekhez kapcsolódó
II/14. ábra: Rendezvények megoszlása a Tápió-vidék települései esetében

események (Farmosi Békamentő Akció). Ezeken kívül Kókán ki kell emelni a Borfesztivált, illetve
Mendén a Katlan Fesztivált. (II/16. ábra)

Látható, hogy többségben vannak azok a rendezvények, melyek elsősorban a helyi lakosságnak
szólnak. Ezek közé tartoznak a város és falunapok, a búcsúk, a majálisok, valamint a kisebb bálok. A
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II/15. ábra: A Tápió-vidék településeinek elsődlegesen helyi jelentőséggel bíró rendezvényei, eseményei (saját szerkesztés)
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II/16. ábra: A Tápió-vidék településeinek térségi jelentőséggel bíró rendezvényei (saját szerkesztés)
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Helyi oktatás
Az alábbiakban a térség oktatási-nevelési intézményeinek közösségkovácsoló, szemléletformáló
hatásait vizsgáljuk. Az egyes települések intézményei a helyzetfeltárás „Demográfiai vizsgálatok”
fejezetének 3. pontjában szerepelnek. A szemléletformálás szempontjából az általános iskolák töltik be a
legnagyobb szerepet, hiszen az ehhez köthető korosztály még formálható és könnyebben megszólítható
olvasás- és írástudásuknak köszönhetően.
Testvérvárosi kapcsolatokból adódó hatások
A 21 település általános iskoláiból csak néhány rendelkezik testvériskolai kapcsolattal.
Német iskolával áll kapcsolatban például Sülysáp. Ez a kapcsolat lehetővé teszi cserediák programok
szervezését, melyek a nyelvoktatáson felül a közösség fejlesztéshez is nagymértékben hozzájárulnak.
Egyrészt összekovácsolják a csoportot, másrész pedig a német kultúra megismertetésével befolyásolják a
szemléletformálódást és felhívják a figyelmet a saját identitásuk fontosságára.
Szakkörök, táborok
Az iskolák már alapvetően is közösségfejlesztő hatásúak, mivel a gyermekek családjait bekapcsolják
az iskolai közösségbe és a diákok együtt, csoportokban dolgozva tanulnak. Ezt tovább erősítik az egyéb,

Az oktatás egyik legjelentősebb közösségfejlesztő eleme. Nem csak gyerekek, hanem felnőttek is
jobban bevonhatók, tehát szélesebb körben céloz meg csoportokat. Ide tartoznak például az
önkormányzatok, az egyház és a civil szervezetek oktatási jellegű, szemléletformáló programjai: Farmosi
békamentő akció, szentlőrinckátai fóliasátras zöldségtermesztés, tápiósági iskola, tápiógyörgyei zöld
óvoda…
Összegzésként elmondható, hogy a Tápió-mentén az oktatás egy kiváló eszköz (például az iskolai
programok, külső kapcsolatok, együttműködések) a közösségfejlesztéshez, azonban térségi szinten ez a
jelenség általánosan még nem jellemző. A fentiekben a közösségek alakítására, fejlesztésére csak néhány
jó példa látható, ezeket a közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok elérése érdekében ajánlott lenne bővíteni.

Bemutatás
Ide tartoznak a tanösvények, bemutatóhelyek és a látogatható gazdaságok, falumúzeumok és tájházak
amelyek a helyi értékeket és a helyi identitást mutatják be a turisták számára. Ezekről a gazdasági és
turisztikai főfejezetekben (III. és IV. pillér) található részletesebb leírás.
II/2. táblázat: Bemutatóhelyek, tanösvények listája a Tápió-menti településeken
Bemutatóhelyek

szabadidős programok. Meghatározóak például a szakkörök, táborok.

Település

Tápió-Hajta Vidéke TK bemutatóhelye

Nagykáta-Egreskátai Major

indítja el az adott foglalkozásokat, amelyek lehetnek művészeti, technikai, sport, szaktárgyi jellegűek.

Fülemüle tanösvény

Tápiógyörgye

Ilyen például Tápiószentmárton vagy Farmos.

Bíbic tanösvény

Tápiógyörgye

Növényi Diverzitás Központ

Tápiószele

megszervezését, de főleg a sporttáborok jellemzőek. Ezek szintén az összetartozást, az egy adott

Fehér gólya tanösvény

Tápiószele

közösséghez tartozást és az identitást erősítik, de szemléletformáló hatásúak is, hiszen a sport és az

Kőpark tanösvény

Tápiószele

egészség fontosságát hangsúlyozzák.

Botanikai tanösvény (Blaskovich-múzeum)

Tápiószele

Nőszirom tanösvény

Tápiószentmárton

Az iskolák nagy része nyitott a szakköröket illetően. Legtöbbjük év elején, az igényeknek megfelelően

Hasonló a helyzet a táborokat tekintve is, az intézmények támogatják a különböző jellegű táborok

Kooperáció a települések között
Fontos megemlíteni, hogy néhány iskola több település együttműködésével üzemel. Ilyen például
Bénye és Káva közösen működtetett általános iskolája.
Iskolabusz

Vízparti Élet Háza Természetvédelmi
Oktatóközpont
Sóvirág tanösvény

Farmos
Farmos

Kékbegy tanösvény

Farmos

iskolába. Erre nyújtott megoldást egy program, amelynek köszönhetően jelenleg Gombán és Mendén

Helytörténeti túraútvonal

Gomba

úgynevezett tanyabusz szállítja a tanulókat. Ezek a buszok szintén hozzájárulnak a közösség formálásához,

Hídi csata, emlékhely

Tápióbicske

fejlesztéséhez.

Bolyhos pálinkaüzem

Újszilvás

Napelem-park

Újszilvás

Gólyahír tanösvény

Tápióság

A kis lakosságszámú és leszakadó településeken probléma, hogy a diákok nehezen tudnak eljutni az

Környezeti nevelés
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Bemutatóhelyek

Település

határvonalként is funkcionáltak/funkcionálnak. Jelentőségüket az is mutatja, hogy nevüket települések,

Falumúzeum

Tápiószecső

alapítványok, természetvédelmi területek, arculati elemek (pl. Tápió-vidék feliratos csatornafedlapok)

Ürgés tanösvény

Tápiószecső

őrzik. Ez és a helyszíni beszélgetések alapján bebizonyosodott, hogy a lakosság számára fontos a földrajzi
és táji adottságok, mint helyi identitásalkotó elemek erősítése.

A bemutatóhelyek a közösségfejlesztést csak kismértékben segítik elő, a szemléletformálást viszont
befolyásolják. Nagy részük a délkeleti településeken található.

2. A térség természeti-, táji értékei, a tájgazdálkodás hagyatéka
A térség meghatározó értékei közé tartoznak a természeti adottságok, melyek a turisztikai vonzerők
alapját képezik. Ezek olyan adottságok, melyek az országban kevés helyen maradtak fent hasonló

Helyi identitás, hagyományok

formában. Ilyenek például az egykori mocsarak helyén a láprétek, összefüggő nádas területek. A terület

Az identitás fogalma igen sokrétű. A kötődést, a közösségi összetartást, az otthon élményét, és még

unikális jellegét az adja, hogy három táj találkozásánál fekszik, ezért viszonylag kis alapterületen igen

sok más fogalmat lehet felsorolni, amelyek mind szorosan kapcsolódnak az identitástudathoz. Ezért

sokféle és változatos élőhely fordul elő, mely flórája és faunája egyaránt gazdag. Ma ezeket a területek

szükségesnek tartjuk meghatározni, hogy jelen fejlesztési dokumentumban mit sorolunk a térségi identitás

nagy számban tanösvények, túraútvonalak szelik át. A természeti-táji értékek védelme és bemutatásuk

alkotóelemei közé, az identitás mely aspektusait vizsgáljuk. Az identitásnak több “léptéke” van.

(turizmus) közötti egyensúly fenntartása prioritást érdemel a térségben. Ezt alátámasztja, hogy a helyiek

Értelmezhetjük többek között települési, tájegységi, térségi, országos, vagy egyéb szinteken. Jelen

számára fontos az említett természeti értékek érintetlensége, megőrzése.

dokumentumban az identitás helyi és térségi szintjét vizsgáljuk.

3. A Tavaszi Hadjárat emléke és a győztes Hídi csata

A terepbejárás során a térség történetének és identitásának meghatározó elemeit derítettük fel.

A Tápióbicskén megrendezett Tavaszi Emlékhadjárat az egyik legmeghatározóbb történeti eleme a

Összegyűjtöttük azokat az elemeket, amelyek egyediséget adnak a térségnek, a helyi lakosság közös

térségnek. Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata 2017-ben 29.

büszkeségének tárgyát képezik. Ezek a Tápió-vidék kincsei, amelyekre a közösségfejlesztés, a

alkalommal kerül megrendezésre. Történelmi előadások, túrák, felvonulások, koncertek mind-mind részét

szemléletformálás, valamint a turisztikai fejlesztések alapulhatnak.

képezik az eseménynek. Nagy tömegeket vonz, hiszen országos programokhoz is kapcsolódik. Fontos a
helyieknek, számos helyi civil szervezet és egyesület hozzájárul a rendezvény sikerességéhez. A Hidi csata

A Tápió Natúrpark kincseit az alábbi 10 pontban foglaltuk össze:

csaknem 800 szereplőt és 5000 vendéget gyűjt össze és szórakoztat minden évben. A csata napján
főzőversenyt is rendeznek, ahol elkészítik a régi tápióbicskei receptet, a különleges rántott töltött káposztát.

1. A vizek szerepe a helyi lakosság hétköznapjaiban - Tápió és Hajta
2. A térség természeti-, táji értékei, a tájgazdálkodás hagyatéka
3. A Tavaszi Hadjárat emléke és a győztes Hidi csata
4. Kincsem legendája és a lovas hagyományok
5. A szkíta aranyszarvas
6. Attila legendája
7. A Sóút története
8. Tápió-menti kastélyok, kúriák, uradalmak, grófi családok történetei
9. Tanyavilág és pusztaélmény
10. Néprajzi hagyományok és értékek

A rendezvényt minden évben Tápióbicske Barátainak Köre és a Tápióbicske Honvédtüzér
Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány szervezi más civil szervezetek együttműködésével. A
szervezetek közreműködésével a 2018-as csatában felvonultatják Gábor Áron 6 fontos rézágyújának
mását. Az országban ez az egyetlen komplex történelmi és hagyományőrző rendezvénysorozat, ezért
nagyon fontos szerepet tölt be a helyi identitás erősítésében.
4. Kincsem legendája és a lovas hagyományok
A térség legjelentősebb indentitás-meghatározó eleme. Kincsem Blaskovich Ernő híres versenylova
volt, története az egész országban fennmaradt, de a térségben jóval nagyobb jelentőséggel bír. Erre épült
a Kincsem Lovaspark, lóversenyek, lovas- és gyalogostúrák, emellett számos vállalkozás is a nevét viseli.

1. A vizek szerepe a helyi lakosság hétköznapjaiban - Tápió és Hajta

A térségben már régóta meghatározó a lótartás. A lovasturizmushoz a táji adottságok is kiváló terepet

A történeti térképeken látható, hogy a térség keleti része mocsaras, vizenyős terület volt, jellegét

nyújtanak. A Kincsem emléke mellett a lovastanyák jelenléte is jellemző, például Gombán a Pegazus

erősen meghatározta vízrajza. A szabályozások és lecsapolások után jelentőségük csökkent, de a Tápió és

lovarda. Ők lovagoltatással, lovas (és) hagyományőrző programok szervezésével (Pega Pata Parádé) is

a Hajta nevű vízfolyás a mai napig fontos eleme a tájnak. Számos település ezek mentén alakult ki, emellett

foglalkoznak. Emellett számos civil szervezet és vállalkozás foglalkozik még a lovas hagyományok
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ápolásával. A “lovas motívum” további fejlesztése, kiaknázása indokolt és sok lehetőséget rejt magában

egykori jelentőségüket, szerepüket. A fennmaradt épületek, homlokzatok, romok fontos részét képezik a

az identitás, turizmus, helyi gazdaság fejlesztése tekintetében.

helyi identitásnak.

5. A szkíta aranyszarvas
Az eddig megtalált négy szkíta aranyszarvast ábrázoló pajzsdíszből egyet 1923-ban találták meg

9. Tanyavilág és pusztaélmény
A térségben jellemző (volt) a településmagoktól és központoktól távolabb elhelyezkedő tanyás

Tápiószentmárton határában, ez világviszonylatban is jelentős régészeti leletnek számít, ezért mindenképp

területek, kisebb lakócsoportok jelenléte. Ezek többsége mára elnéptelenedett, a pusztulás útjára lépett.

hangsúlyos helyet kell kapjon a térség identitás elemei között. Az aranyszarvas legendájának emléke a

Csak kevés tanya őrzi eredeti funkcióját, életmódját, pedig meghatározó, karakteres elemei voltak, illetve

térségben több helyen is megjelenik például az Aranyszarvas túra és cégek nevei is őrzik.

lennének a tájnak. Megőrzésük indokolt lenne, célszerű küzdeni azért, hogy nagyobb szerepet kaphassanak

6. Attila legendája
Kincsem története mellett a térséghez kötődő történelmi események is meghatározó identitáselemeket
képeztek. Ilyen Attila legendája. Attila legendája az egész országban meghatározó, de a térségben is
kiemelkedő, hiszen egy feltételezés szerint itt állt a hun fejedelem fapalotája és sírja is itt található meg
valahol. Tápiószentmártonban a Kincsem Lovaspark gyógyító hatású Attila-dombja, valamint a tervezett,
de meg nem valósított Attila Palota témapark emlékeztetnek történetére.
7. A Só út története
A több száz éves kereskedelmi funkciójú, történelmi só útak között a Pest-Szolnoki só út volt az egyik
legmeghatározóbb. A sót Erdélyben termelték ki, hajón szállították Szolnokig, majd innen a szárazföldi só
úton keresztül jutott Budapestre. Nyomvonala a térségben Gomba, Bénye, Káva, Pánd északi részén,

a helyiek identitástudatában.
A pusztaélmény főleg a térség keleti, délkeleti részén fekvő mezőgazdasági területeken, legelőkön
jellemző, ahol a puszta látványa fogadja a látogatót.
10. Néprajzi hagyományok és értékek
Az identitáselemek között fontos megemlíteni a helyi népi kultúrát is. Tápiószőlős egyedi népviselete
a Tápiószőlősi Híradó nevű önkormányzati lap szerint 2018-ra készül el, Tápiószentmártonban pedig
népzenei CD-ket adott ki a művészeti iskola. Ezek nagyban hozzájárulnak a népi hagyományok, mint helyi
identitáselemek erősítéséhez.

Közösségi kommunikációs csatornák

Tápióbicskét, Tápiószentmártont és Tápiószelét érintve halad, néhol mezőgazdasági, néhol aszfaltos úton.

A II/3. táblázat az egyes települések legfontosabb közösségi kommunikációs csatornáit sorolja fel.

Jelentősége kisebb a térségben élők identitástudatában, mint Kincsem története, ezt mutatja elhanyagolt

Mindezek a közösségi élet, az információátadás szempontjából fontosak. Ezen médiák elsősorban

állapota is. Ma sokan nem tudják, hogy egykor fontos kereskedelmi útvonal volt. Ennek ellenére fontos,

helyspecifikus információkat közölnek, a térség életéről, működéséről szólnak, összefogják az értékeket,

erősítésre érdemes identitáselem, jelenleg helyi túrák épülnek rá (Só-túra), ezek mutatják múltbeli

jellemzőket, lehetőségeket. Az egyes települések testvérközségei és –városai pedig a nemzetközi

jelentőségét.

kapcsolatok terén jelentenek kiemelt együttműködési lehetőségeket. (forrás: települési honlapok)

8. Tápió-menti kastélyok, kúriák, uradalmak, grófi családok történetei
A helyszíni bejárások során tapasztaltuk, hogy a térség kastély- és kúriaépületekben igen gazdag, tehát
erősen meghatározzák a terület arculatát. Ilyen például a tápiószelei Blaskovich-kúria, a gombai Fáykastély, a tóalmási Andrássy-kastély, a tápiószentmártoni Kubinyi-kúria, stb. Több épülethez is kötődik a
Blaskovich család története, annak idején több kúria, kastély és kápolna birtokosai voltak. A család
története, munkássága erősen befolyásolta a térségi identitás alakulását. Blaskovich Ernő a lótartást és
lóversenyzést erősítette, Blaskovich János és György pedig értékes gyűjteményével járult hozzá a Tápióvidék identitás-fejlődéséhez. Az uradalmak területein folytatott tájgazdálkodás, tájszépítés nyomait
(uradalmi épületek, kastélyparkok, uradalmi fasorok stb.) emlékei nyomokban még ma is fellelhetők a
térségben. A kúriák, kastélyok legtöbbje sajnos elveszítette egykori funkcióját, de külsejük még őrzi

67

II/3. táblázat: A Tápió-vidék településeinek kommunikációs csatornái
Település
Bénye
Farmos

Testvértelepülés
Bény (Szlovákia)
Várfalva (Erdély)

Gomba

Hubice (Szlovákia)

Káva
Kóka
Mende
Nagykáta

Pánd
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske

Hüfingen (Németország)
Alfonsine (Olaszország)
Uzon (Románia)
Negotino (Macedónia)

Városfalva (Románia Erdély)
Csiliznyárad (Szlovákia)

Torockó (Románia)
fontos kapcsolat:
Nagymegyer (Szlovákia)
Tiszabogdány (Ukrajna)
Pográny (Szlovákia)
Tápióság
Kommandó (Románia)
Szilágyerked (Románia)
Tápiószecső
Újtusnád (Románia)
Tápiószele
Tápiószentmárton Balavásár (Románia)
Nemesócsa (Szlovákia)
Kolinec (Csehország)
Tápiógyörgye

Újság
Honlap
Bényei Évszakok
http://www.benye.hu/
FAIR - Farmosi Információs http://www.farmos.hu/news.php
Riportok
jelenleg nincs
http://www.gomba.hu/
-

http://www.kava.hu/
http://www.koka.hu/

Mendei Híradó
Nagykátai Híradó

http://www.mende.hu/
http://www.nagykata.hu/news.php

Pándi Tükör

http://www.pand.hu/

Sülysápi Hírforrás

http://www.sulysap.hu/

Szentlőrinckátai Hírmondó

http://www.szentlorinckata.hu/news.php

Szentmártonkátai Újság

http://www.szentmartonkata.hu/

-

http://www.tapiobicske.hu/

Faluújság Tápiógyörgye

http://www.tapiogyorgye.hu/

Sági ÚjSág

http://www.tapiosag.hu/

Szecsői Tükör
Szülőföldünk - Tápiószele
-

http://www.tapioszecso.hu/news.php
http://www.tapioszele.hu/
http://www.tapioszentmarton.hu/

Tápiószőlős
Tóalmás

Búzásbesenyő (Románia)
Feldafing (Németország)

Tápiószőlősi Híradó
Tóalmási Figyelő

http://www.tapioszolos.hu/
https://www.toalmas.hu/

Újszilvás

Nandlstadt (Németország)
Slivník (Szilvásújfalu Szlovákia)

Újszilvási Krónikás

http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/

Úri

-

-

http://www.uri.hu/

Egyéb közösségi média (TV / facebook)
/ Település: www.facebook.com/benye2216/?fref=ts
/ Madárvárta: www.facebook.com/FarmosMad%C3%A1rv%C3%A1rta-801872506500531/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/Gomba-község222675477771826/?fref=ts
// Település: www.facebook.com/Kóka-Község-Önkormányzata241533379316183/?fref=ts
/ Mendei Hírtár: www.facebook.com/mendei.hirhatar/
/ Település: www.facebook.com/nagykata.varos.5?fref=ts
/ Tájház: www.facebook.com/tajhaznagykata/?fref=ts
/ Strand és fürdő:
www.facebook.com/NagykataiGyogyEsStrandfurdo/?fref=ts
/ Sportcsarnok: www.facebook.com/Nagykáta-VárosiSportcsarnok-196749957037177/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/Pánd-Község-Önkormányzathivatalos-oldala-1326966353996047/?fref=ts
Szóró Média / Település: www.facebook.com/sulysap.varos/?fref=ts
Sportegyesület: www.facebook.com/sulysapise/?fref=ts
/ Település:
www.facebook.com/SzentlorinckataKozsegHivatalosOldala/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/Szentmártonkáta-Nagyközséghivatalos-oldala-283462338497363/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/tapiobicske/?fref=ts
/ Sport, motocross: www.facebook.com/Tápióbicske-Motocross954986131210948/?ref=ts&fref=ts
/ Település: www.facebook.com/Tápiógyörgye566149956734329/?fref=ts
-

/ Település: www.facebook.com/Tápióság368967506614415/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/tapioszecso/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/tapioszele/?fref=ts
/ Település:
www.facebook.com/www.tapioszentmarton.hu/?fref=ts
/ Sportcsarnok és Uszoda:
www.facebook.com/sportcsarnok/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/tapioszolos/?fref=ts
/ Település: www.facebook.com/toalmas/?fref=ts
/ Kastély: www.facebook.com/pages/Tóalmás-AndrássyKastély/331613336949467?fref=ts
/ Település:
www.facebook.com/ujszilvaskozseg.onkormanyzata?fref=ts
/ Sportegyesület:
www.facebook.com/profile.php?id=100006869895538&fref=ts
/ Könyvtár: www.facebook.com/urikonyvtar/?fref=ts
-
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II/3. Értékelés

A térségben működő civil szervezeteket vizsgálva megállapítható, hogy a területen számos civil
szerveződés tevékenykedik, melyek nagyban hozzájárulnak a közösségek építéséhez, szervezéséhez, a

A következő fejezetben a helyzetfeltáró munkarészre, valamint a helyszíni bejárás, és helyiekkel való

természeti értékek védelméhez, bemutatásához, valamint a kulturális örökség megőrzéséhez. Továbbá

egyeztetésekre alapozva, a Tápió Natúrpark területén fellelhető értékeket és konfliktusokat mutatjuk be,

pozitívumként emeljük ki a civil szervezetek közti értékes kapcsolatokat, melyek motorjai lehetnek a

valamint a feltárjuk az itt élők igényeit, hiányait.

Natúrpark fejlesztésének.
A rendezvények tekintetében megállapítható, hogy igen sok (kb. 100) esemény kerül megrendezésre

II/3.1. Értékek/pozitívumok
A tervezett Tápió Natúrpark térségét vizsgálva számos értéket és pozitívumot említhetünk. A
demográfiai adottságok tekintetében egyes települések (Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Szentmártonkáta,
Nagykáta, Tápiószele) folyamatosan növekvő népességét emeljük ki, mint pozitív folyamatot. Ennek
hátterében a jó közlekedési lehetőségek állhatnak (például a vasútvonal, 31-es főútvonal).
Értékként kell említenünk a térség identitását meghatározó elemeket, illetve a helyiek ezekhez való
kötődését. A helyszíni bejárás tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy a térségben élő emberek nagy
része ismeri és büszke azokra az értékekre, amelyek a Natúrpark identitását alkotják.
Kedvezőnek mondható, hogy szinte minden településen van egyházi jelenlét, valamint, hogy a térség
szinte minden települése rendelkezik saját iskolával. Ez a két adottság a területen a közösségfejlesztés
alapjául szolgálhat.

a Natúrpark területén. Figyelemre méltó, hogy a rendezvények jelentős része épít a térség történelmi
hagyatékára, hagyományaira. Ezen felül pozitívumként említhetjük, hogy a rendezvények nagy része épül
a térség identitását meghatározó tanyavilág-puszta élményre.
A közösségi kommunikációs csatornákat vizsgálva megállapítható, hogy a Natúrpark minden
települése rendelkezik települési honlappal. Ezen túl a települések jó része saját újságot is kiad. A
térségben egy helyi tv (Farmos TV) és egy regionális magazin (Tápió+) működik. Ezek a kommunikációs
csatornák lehetővé teszik az önkormányzatok és lakosok közti hatékony információ áramlást.

II/3.2. Konfliktusok
Az értékek mellett a Tápió Natúrpark közösségi életét érintő konfliktusait is feltártuk. Ezek jellemzően
a demográfiával, a térségi együttműködésekkel, valamint a helyi identitással vannak kapcsolatban.

Egyházi közösségépítés tekintetében kiemelendő a Tápió-menti Nagyboldogasszony Közösség, amely

A demográfiai adottságok tekintetében egyes települések népességszámának csökkenése jelent

a térség fiataljainak szervez ifjúsági találkozókat, valamint táborokat. Ehhez hasonló a Tóalmási Élet Szava

problémát. A csökkenő népességű települések közé jellemzően a vasútvonaltól távolabb eső, kisebb falvak

tábor, melyben számos gyermeket és fiatalt táboroztatnak. Utóbbi viszont kevésbé szól a helyieknek,

tartoznak. Konfliktusként említhető, hogy a Natúrpark településeit, a koreloszlást vizsgálva elöregedő

inkább a baptista jellegű közösségek országos táboroztatási központja.

társadalom jellemzi. Bizonyos települések esetében nagyobb arányban jelentkezik az elöregedés, de

Fontos kiemelni a Tápió Közalapítvány által 2006-ban létrehozott Farmosi Oktatóközpontot, ahol a

összességében elmondható, hogy az egész térség számára kihívást jelent ez a folyamat. A vándorlási

Tápió-vidék természeti értékeit, a térség jellegzetes élőhelyeit, növényeit, valamint állatait mutatják be.

egyenleg vizsgálata alapján elmondható, hogy Bényét, Kávát, Pándot, Tápiószelét, Tápiószentmártont,

Az oktatóközpont nagyban hozzájárul a térségben élő, illetve ide érkező gyermekek környezeti

Tóalmást és Úrit érinti a negatív irányú vándorlási egyenleg.

neveléséhez, szemléletformálásához. A közalapítvány által Göbölyjáráson létrehozott ifjúsági szálláshely

A térségi együttműködéseket vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzatok közti

lehetőséget ad a távolabbról érkező csoportoknak is több napos tartózkodásra. Ezen felül a tápiógyörgyei

együttműködések még nem terjedtek ki a térség minden településére. Bizonyos önkormányzatok között

erdei iskola fogadja a Natúrparkba érkező diákokat, iskolai csoportokat. Mivel két erdei iskola is található

jelenleg is már fennáll együttműködés, azonban ennek az egész Natúrparkra történő kiterjesztése

a térségben, ezek jelentősen hozzájárulnak a natúrpark a környezeti nevelési feladatának betöltéséhez.

szükséges.

A Natúrpark területén számos tanösvény és bemutatóhely található, melyek kiváló terepet nyújtanak a

A térségben található rendezvényeket vizsgálva megállapítható, hogy ezek túlnyomó része nem

környezeti neveléséhez, szemléletformáláshoz. Ezek nagy része a Natúrpark délkeleti részén helyezkednek

kapcsolódik a térség egyetlen identitást alkotó eleméhez sem. Ezen felül problémaként említhető az is,

el. Ezen felül a térségnek előnyös adottsága az is, hogy viszonylag kis helyen nagyon változatos természeti

hogy kevés a lovas hagyományokra, illetve természeti értékekre épülő esemény. Ez azért konfliktus, mivel

értékek helyezkednek el, így kevés mozgással sok mindent be lehet mutatni.

mind a lovas hagyományok, mind a természeti értékek fontos részei a Natúrparknak, ezért fontos lenne,
hogy a térségben megszervezésre kerülő eseményekben is megjelenjenek ezek az identitást alkotó elemek.
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diákjai számára. Ez az együttműködés, a további, a témában érdekelt intézményt bevonva játsszon
főszerepet a helyi oktatási programok és segédanyagok kidolgozásában.

II/3.3. Igények
Az értékek és konfliktusok mellett a térségben felmerülő igényekre is kitértünk. Ezek feltárása során
hagyatkoztunk a helyiek által említett, valamint az általunk felismert igényekre, hiányokra. A Natúrpark
területén felmerülő igények összegyűjtésére azért van szükség, mivel a felmért igények kielégítését
beleépítjük a javaslatainkba. Az eddigiek során összegyűjtött igények az alábbiak:
-

Oktatási intézmények közti kapcsolatok fejlesztése
helyi oktatás hozzájárulása a identitás építéshez
tanfolyamok szervezése
környezeti nevelés fejlesztése
kastélyokat és kúriákat összekötő tematikus túra
települési újságok kiadása

2. javaslat: Térségi sportközpontok közötti kapcsolat kialakítása
A Tápió-vidéken jelenleg két nagyobb szervezet működik, amelyek a sporttevékenységeket, eseményeket és -egyesületeket összefogja, illetve szervezi. Nyugaton a sülysápi székhelyű Tápiómenti
Tömegsport Alapítvány (TTA), a térség keleti felében pedig a Tápiógyörgyén működő Tápióvölgye
Közhasznú Alapítvány. A TTA együttműködésben van a környező településeken működő
sportegyesületekkel, a Tápióvölgye Közhasznú Alapítvány azonban információink szerint nincs. Ezeket
az altérségi kapcsolatokat a nyugati részen ki kell alakítani. A két szervezet együttműködésével térségi
léptékű sportesemények szervezését javasoljuk, mely a közösségépítés hatékony eszközévé válhat.
Javasoljuk a Tápió Kupa létrehozását.
3. javaslat: Erdei iskolák közötti együttműködés
Az erdei iskolák alapvető funkciója a környezeti nevelés, amely a Natúrpark működésének és a

II/4. Javaslatok
II/4.1.Térségi együttműködések fejlesztése (II/17. ábra)

szemléletformálásnak egyik legmeghatározóbb eszköze, ezért fontos az erdei iskolák jelentőségének
erősítése. Ehhez javasoljuk a térségben működő erdei iskolák közötti kapcsolat, együttműködés,
kommunikáció erősítését. Az együttműködés és az összehangolás erősítésével növelhető a közösség- és
szemléletformáló rendezvények és fejlesztések száma, minősége és az erdei iskolák kihasználtsága. Mivel

1. javaslat: Oktatási intézmények közötti együttműködések fejlesztése

egyelőre csak a keleti településen működik erdei iskola (Tápiószentmárton, Tápiógyörgye), javasoljuk,

A térség oktatási intézményei közötti kapcsolatok kialakításával és szorosabbra fűzésével az iskolák a

hogy a dombvidéki, nyugati részen is hozzanak létre erdei iskolát, például Gombán vagy Bényén, ahol az

térségi oktatás minőségét, a tanulók helyi identitástudatának fejlesztését, valamint a hagyományok

önkormányzatok részéről is hajlandóság mutatkozik erre. Ezen kívül a meglévők szakmai tapasztalataikkal

ismeretének hatékonyabb átadását az alábbi eszközökkel javasoljuk fejleszteni:

segítsék az újak kialakítását. Megfelelő marketing tevékenységgel az agglomerációból érkező iskolák is
bekapcsolhatók a programba.

-

Új, közös oktatási programok létrehozása, ’Tápió-modulok” beépítése

-

Jeles zöld napok közös térségi ünneplése (Föld Napja, Madarak és Fák Napja)

4. javaslat: Térségi „közkincs”kerekasztal létrehozása

-

Iskolák közötti versenyek,térségi vetélkedők, közös rendezvények, események szervezése a

Az előző javaslatokban már említettük az együttműködések kedvező hatásait. Jelen esetben egy olyan

-

nebulók számára;

“társulás” létrehozását javasoljuk, amelynek tagjai egy közös cél érdekében rendszeresen találkozókat

Közös térségi táborok szervezése

szerveznek és a saját és az általuk képviselt civil szervezetek energiáit mozgósítva hozzájárulnak a

Kiemelten javasoljuk a tápiószentmártoni Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola és a gombai

gazdaságosabb fejlesztések, szervezések kivitelezéséhez. Ez az energia lehet például rendezvények

Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közötti kapcsolatfelvételt és együttműködést,

esetében az eszközök közös összegyűjtése (valaki színpadi felszereléssel, valaki rendezvénysátrakkal,

valamint, hogy ezáltal az intézmények alkotótáborokat szervezzenek a saját, és a térség egyéb

sörpadokkal járul hozzá), vagy egy térségi pályázat esetén a szaktudás megosztása.

intézményeinek diákjai számára.
Javasoljuk továbbá, hogy a térségben oktatás szempontjából központi szerepet betöltő települések -

A gazdaságosság érdekében javasoljuk egy olyan társulás létrehozását, amelyek rendszeresen
találkozókat, beszélgetéseket szerveznek, online fórumot üzemeltetnek.

Sülysáp és Nagykáta - oktatási intézményei együttműködve szervezzenek közös táborokat, helytörténeti,

5. javaslat: Kulturális és hagyományőrző szervezetek közti együttműködések megerősítése

természetismereti és hagyományőrző programokat, versenyeket a térség valamennyi intézményének

Az erdei iskolákkal ellentétben a kulturális és hagyományőrző szervezetek tevékenysége nem
elsősorban a szemléletformáláshoz, hanem inkább az identitás erősítéséhez járul hozzá. Ahhoz, hogy a
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helyi identitás egyértelműen, letisztultan jellemezze a térséget, fontosnak tartjuk az említett szervezetek

Vannak települések, ahol a cigány közösségek aránya az átlagnál nagyobb, ezért fontos lehet, hogy a

összekapcsolódását, együttműködését, tevékenységeinek összehangolását. Ezzel elősegítjük, hogy a

cigány népesség helyet kapjon a Natúrpark életében. Ehhez javasoljuk a kultúrájukhoz kapcsolódó

térségben az év minden szakában a látogatók hagyományőrző rendezvényeken vegyenek részt vagy, hogy

rendezvény kialakításának támogatását (pl. “Roma Mulatságó” Hagyományörző Cigány Fesztivál néven

helyiek stabilan megőrizzék és ápolják a helyi hagyományokat.

Pándon). A rendezvény hagyományőrző és kulturális jellege mellett a közösség- és szemléletformálást és
az integrációt is szolgálja.

Helyi szemléletformálás és környezeti nevelés – Közösségi rendezvények
6. javaslat: Lovas hagyományokra épülő közösségi rendezvények fejlesztése
A lovas hagyományok, mint identitáselem, meghatározó része a térségnek. A vizsgálatokból azonban
kiderült, hogy az ehhez kapcsolódó rendezvények az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaestek. Például
a Kincsem Lovaspark egyik fő profilja az igényekhez alkalmazkodva a rendezvényszervezésre (főleg
esküvők, lagzik) módosult, melyben a lovas programok, csak mint mellékszolgáltatás jelennek meg.
Javasoljuk a lovas hagyományok felelevenítését, összekapcsolódó, térségi jelentőségű lovas
rendezvények kialakításával a meglévő lovas, történelmi és hagyományőrző programokkal összhangban
és az érintett szervezetekkel együttműködve.
7. javaslat: Természeti értékekre épülő közösségi akciók fejlesztése

10. javaslat: Natúrparki Rendezvény
Javasoljuk a “Natúrparki Rendezvény” cím megalkotását. Ezt a címet azok a rendezvények kapják,
amelyek valamilyen elemmel hozzájárulnak a Natúrpark működésének támogatásához. Ilyen elemként
javasoljuk, hogy adott rendezvény belépőjeként egy Natúrparki termelő termékét kelljen megvásárolni,
amellyel a rendezvény a helyi termelőket támogatja. Egyéb elemek kitalálását és kidolgozását javasoljuk,
amelyekkel a rendezvények a Natúrpark működéséhez hozzájárulnak.

Helyi szemléletformálás és környezeti nevelés – Helyi oktatás
11: javaslat: Cigány kultúra beemelése a helyi tananyagba
Azokon a településeken, ahol magas a cigány lakosság aránya - a cigányok és a nem cigányok számára

Véleményünk szerint a természeti értékek és adottságok nem csak a gazdasági, turisztikai,

egyaránt - fontos, hogy az iskolákban a gyerekek a cigányság kultúrájába is betekintést nyerhessenek és a

örökségvédelmi jellegű fejlesztések, hanem a közösségfejlesztés alapját is képezik, ezért szükséges a

cigányság jelenléte a térségben potenciális értéket jelentsen. Erre azért van szükség, mert így azon túl,

természeti értékekre épülő programok és közösségi akciók kialakításának támogatása. Ilyen lehet például

hogy a cigány gyerekek tanulhatnak a saját kultúrájukról, történelmükről, a diáktársaik is többet

a rossz állapotú túrautak, tanösvények felújítása, fejlesztése, melybe a közösség fejlesztése és a közösségi

megtudhatnak róluk. Fontos szempont, hogy a cigány kultúráról szóló oktatási tevékenységet a kultúra

tervezés erősítése érdekében a helyieket is szükségesnek tartjuk bevonni. Jelenleg jó példa erre a

egy, az oktatásban kompetens, hiteles képviselője végezze.

békamentő akció, amely a bemutatás mellett közösség- és szemléletformáló funkcióval is rendelkezik,

12. javaslat: helyi tananyagok oktatása az iskolákban

ezért javasoljuk ennek az iránynak az erősítését. Célunk évi 5 fix alkalom kijelölése, melyekhez különböző

Fontosnak tartjuk a térségről szóló helyismereti információk (pl. helytörténet, kulturális örökségek,

akciók kapcsolódnak. Például februárban fás özönnövény-irtás, fasortelepítés, március-árilisban a

hagyományok, természeti értékek), valamint gazdálkodási ismeretek elsajátítását, ezért javasoljuk annak

békamentős akció, júniusban szemétszedő akció, augusztusban lágyszárú özönnövény-irtás, októberben

az általános iskolai oktatásba történő integrálását. Az integráció eszköze lehet például egy tanulmányi,

pedig alkotó/építő/helyreállító akciók szervezése. Természetesen a lista nem teljes, javasoljuk a helyiek

tematikus túra megszervezése vagy valamilyen “melléktantárgy” (osztályfőnöki, etika, erkölcstan óra, stb.)

által fontosnak tartott egyéb akciók megszervezését is.

vagy önálló, erre beépített tantárgy keretében a témával való foglalkozás. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk

8. javaslat: Közösségi rendezvények identitáshoz kötése
A vizsgálati ábrák mutatják, hogy vannak rendezvények, melyek nem kapcsolódnak egy általunk

a térségi natúrparkról szóló könyv kiadását.
13. javaslat: Oktatási mintaterület

meghatározott táji-térségi identitáselemhez sem. Mivel ezek az elemek határozzák meg leginkább a

A tervezett Tápió Natúrpark területe kiválóan alkalmas lehet “oktatási mintaterületként” olyan

térséget, fontosnak tartjuk, hogy a rendezvények is ezzel összhangban kerüljenek megszervezésre.

egyetemi hallgatók számára, akik tájalakítást befolyásoló képzéseken vesznek részt. Fontos tehát, hogy a

Javasoljuk tehát a rendezvények megfelelő identitáshoz kapcsolását és ezzel arculatuknak meghatározását,

natúrpark vezetése felvegye a kapcsolatot azokkal az egyetemekkel, ahol ilyen irányú képzéseket

integrálását a térség identitáselem-rendszerébe.

végeznek. Az ilyen jellegű együttműködés mind a két fél számára hasznos lehet, hiszen a diákok által

9. javaslat: Cigány közösségi fesztivál létrehozása
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elkészített tanulmányokat a natúrpark fejlesztésihez fel tudja használni, a hallgatók számára pedig valós
helyszínen, sokrétű ismeretek, tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget.

A térség olyan értékes adottságokkal rendelkezik, amelyeket népszerűsíteni érdemes. Javasoljuk a
települések filmjeinek elkészítését. A forgatókönyvet települések közösségi motorjai, a települési lakosság

14. javaslat: Képzési programok szervezése

írja meg. A közösségi filmek elkészítését profi filmesek segítsék. Az ilyen témájú alkotások azután

Úgy gondoljuk, hogy fontos a helyiek oktatása, képzése, ezért támogatjuk a különböző tanfolyamok,

különböző fórumokon és platformokon vetíthetők, a tervezett Natúrpark, illetve az önkormányzatok

csapatépítő tréningek megszervezését a térség központi településein. Ez nem csak a tudás bővítése, hanem

honlapjain megjeleníthetők. Ennek a közösségformálásban igen nagy szerepe van, mert erőteljesen hat a

a szemléletformálás szempontjából is fontos javaslat.

pozitív érzelmekre. Ezen felül a turizmus fejlesztésének, a marketing-kommunikációnak is eszköze lehet.

Helyi szemléletformálás és környezeti nevelés – Bemutatás
15. javaslat: A látogatók bevonása a helyi közösségi életbe
Fontosnak tartjuk, hogy a turisták ne csak a célzottan számukra létrehozott bemutatóhelyeken és
rendezvényeken keresztül ismerjék meg a helyi kultúrát, hanem lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
helyi közösségekbe, az “élő falvak” életébe is bekapcsolódhassanak. Cél, hogy ne csak megismerjék,
hanem meg is élhessék a hagyományokat. Ehhez szükség van a helyi közösségek nyitottságára, úgy
gondoljuk, hogy ez adott. A bevonáshoz jó eszközök lehetnek a népi hagyományokat őrző szervezetek
által szervezett programok. Ilyenek például a tápiószentmártoni művészeti iskola népzenei eseményei, a
Tápiószőlősön 2018-ra kialakítandó népviseletet bemutató programok, vagy a gombai Magfalva.
Javasoljuk tehát a látogatók erőteljesebb bevonását a népi kultúra bemutatásának erősítésével és az ezzel
foglalkozó szervezetek tevékenységeinek összehangolásával.

19. javaslat: Só Út
Vizsgálataink során tapasztaltuk, hogy a Só Út története és jelenléte a térségi identitás erősítésében
igen nagy potenciállal rendelkezik, azonban nincs eléggé jelen a köztudatban és nem kap kellő szerepet.
Ezért javasoljuk egy olyan közösség, vagy szervezet létrehozását, aki ennek fejlesztésével foglalkozik.
Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben a térségben vendéglátóhely-fejlesztés történik, a Só Út mentén
alakítsanak ki tanyacsárdákat, amelyek berendezésükkel, vagy a felszolgálás tematikájával a hely
szellemét közvetítik, erősítik.
20. javaslat: Az identitás jövőbeni ápolása
Vizsgálatunk során felmértük és összegyűjtöttük a térség identitását alkotó legfontosabb elemeket,
megfogalmaztuk a térség ezekre épülő “meséit”. Az identitás alkotó elemek azonban a továbbiakban
bővítendők, folyamatosan felülvizsgálandók. Javasoljuk rendszeresen értékelni a közösségek,
önkormányzatok, vállalkozások tevékenységét, és a megbecsülés valamilyen formájával jutalmazni

Helyi szemléletformálás és környezeti nevelés – Helyi identitás,

azokat, akik hozzájárultak a térségi identitás elemeinek bővítéséhez. Az értékelési és jutalmazási rendszert
a Natúrpark munkaszervezete dolgozza ki. Az elismerést a Natúrparki Tanács ítéli oda.

hagyományok (II/18. ábra)
16. javaslat: Települési jelképek
Javasoljuk, hogy a térség minden települése a helyi lakosság bevonásával találja ki saját - térségi
szerepét és jellemzőjét kifejező - hívószavát és madarát. Ez lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy
közösen hozhassanak létre a települési és térségi identitást is erősítő települési jelképeket (Például: Sopron,
“a hűség városa” - jelkép: Tűztorony). A térségi identitás erősítését a településenként sajátos és egyedi, de
térségi szinten mégis azonos típusú elemek biztosítják.
17. javaslat: Identitás-marketing
Javasoljuk, hogy a szolgáltatások, tevékenységek, árucikkek kommunikációja során marketingelemként jelenjenek meg a térségi identitáserősítő elemek, például a termékek és tevékenységek nevében.
Jelenleg az általunk összegyűjtött 10 identitásalkotó elem közül 3 ilyen formájú megjelenésére már láttunk
példát a térségben (Pl.: “Kincsem áruház”, továbbá a Tápió, illetve az aranyszarvas), de a többi
identitáselem alkalmazása is indokolt és hasznos lenne.

Helyi szemléletformálás és környezeti nevelés – Közösségi kommunikációs
csatornák
21. javaslat: Térségi televíziós csatorna létrehozása
Közösségi kommunikációs csatornák terén kiemelt szereppel bírhat a sülysápi illetőségű Szóró Média,
ami jelenleg még csupán kis körzetben működik. Ennek egyik oka, hogy a térségben kevesen keresik fel
őket, mint például rendezvények megörökítése céljából. E probléma megoldására és a térség további
fejlesztése érdekében javasoljuk a sülysápi televízió szolgáltatás térségi szintűvé fejlesztését, minden
településen legyen elérhető. A Natúrpark életében is meghatározó szerepű lenne ezáltal, mivel különböző
tematikus híreket, természeti, kulturális, közösségi, hagyományokkal foglalkozó rovatokat, adásokat
szolgáltatna, lehetőleg főműsoridőben, mellyel tovább erősíthető a Natúrpark jelentősége. Ahogy a
korábbiakban megfogalmazásra került, jutalmazni lehetne azokat a vállalkozásokat, melyek aktív részt

18. javaslat: Települési film
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vállalnak a térségi fejlődés, a Natúrpark életében. Ennek egyik potenciális jelöltje lehet a térségi televízió

Szeretetszolgálat, mely ugyancsak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felkarolásával foglalkozik.

is.

Javasoljuk kapcsolat kialakítását ezekkel a szervezetekkel, és így egy átfogó fejlesztési-problémakezelési
22. javaslat: Közösségi portálok fejlesztése

koncepció kidolgozását.

Minden település rendelkezik saját honlappal, a legtöbb pedig egyéb közösségi médiában, (mint

25. javaslat: A helyi cigányság integrációjának elősegítése II. – Helyi továbbképzés, érzékenyítés

Facebook) is jelen van. A Tápió-vidék kulturális rendezvényeinek, programjainak rendszerezése, ezekről

Az előző ponttal összhangban fontos, hogy azok a települések, melyek magasabb arányú cigány

készül beszámolók folyamatosan megjelennek a tapiokultura.hu honlapon. Ez a tevékenység kiemelten

lakossággal rendelkeznek (Pl.: Pánd), erősítsék e csoport szerepét, próbálják meg minél jobban megismerni

fontos, a továbbiakban is szükséges folytatni. Javasoljuk a tapiokultura.hu honlap grafikai fejlesztését

kultúrájukat, megérteni szerepüket. Ezt romológiai előadások, programok szervezése teszi lehetővé. A

annak érdekében, hogy egy letisztult, kellemes megjelenésű, mindenki számára könnyen kezelhető,

helyi tanárok, orvosok, egyházi vezetők, polgármesterek, továbbá egyéb, a közösségi életben kiemelt

átlátható oldal legyen, amelyet élmény böngészni. Ezen kívül a Natúrparkkal kapcsolatban is készült egy

szerepet betöltő személyek e témában történő képzése, érzékenyítése, probléma-kezelési szempontú

internetes portál. Mindezek fejlesztése, tartalmuk összehangolása, az aktuális információk, helyi

fejlesztése kiemelten javasolt program a térség egységes fejlődésének biztosítása, a szegregáció elkerülése

jelentőségű hírek, érdekességek rendszeres közreadása javasolt. Emellett ezen médiák minél szélesebb

és a társadalmi különbségek felszámolása érdekében. A kitűzött cél az, hogy a cigányság jelenléte,

körben való elterjesztése is fontos.

hagyományai, a cigány kultúra mint potenciális érték jelenjen meg a helyiek köztudatában.

23. javaslat: Helyi újság
A közösségi médián belül a portálok, televíziós csatornák fejlesztése, bővítése mellett helyi újság

26. javaslat: Idősek integrációja a települések életébe – Ifjúság és idős korosztály közötti
kapcsolatok kiépítése, erősítése

létrehozása is javasolt, mely ugyancsak a térség és a Natúrpark fejlesztését tenné lehetővé. Az országban

Az idős korosztály értékes gazdálkodási ismeretekkel rendelkezik, saját élményeket, emléket őriz a

már több ilyen jellegű kiadvány létezik (pl. Dunakanyar Régió), melyek az adott térség, Natúrpark

települések történetéről és hagyományairól. Ezek átörökítése, átadása a térség “szellemi tőkéjének”

bemutatását szolgálják. Példaértékűnek tekinthető a Fátyolszita újság, a Szatmár-Beregi Natúrpark

megőrzését, fejlesztését szolgálja. Fontos lenne ennek érdekében olyan kapcsolatteremtési fórumok,

bemutató lapja. A kiadványban kiemelt szerepet kell fordítani a térség természeti, kulturális értékeinek

lehetőségek létesítése, amely az idős és a fiatal korosztály találkozására módot teremt. Az idősek számos

bemutatására, a hagyományok, történeti emlékek ismertetésére, illetve a helyi identitásképző elemek

okból kiesnek a települési közösségek életéből és sokszor segítségre is szorulnak (mozgásukban

kiemelésére. Minden olyan szolgáltatás, funkció, szerepkör, mely a térség mindennapi életét a natúrparkkal

korlátozottak, kevésbé mobilak, nem használnak számítógépet stb). Integrációjuk a települések életébe a

összeköti, szerepet kell kapjon benne. Itt lehet gondolni többek között programkínálatokra, “keres-kínál”

fiatalokon keresztül ezért a térség közösségét is építené. A cél megvalósításában kiemelt szerepet

jellegű hirdetésekre, a helyi termékek népszerűsítésére, a helyi termelők, kisgazdálkodók, “mesterek”

kaphatnának a térségben működő egyházi közösségek.

tevékenységének bemutatására. A lap szerkesztése irányított keretek között mindenki által elérhetővé
válhatna. Így a helyiek is még fontosabbnak éreznék magukat, hisz képviselik településüket, szűkebb,
illetve tágabb környezetüket.

További szükséges felmérések és vizsgálatok
27. javaslat: Rendezvénykataszter bővítése
A dokumentumban felsorolásra kerültek a településeken megrendezett legfontosabb rendezvények,

Társadalmi integráció
24. javaslat: A helyi cigányság integrációjának elősegítése I. - Szervezeti együttműködések
Egyes települések nagyobb arányú cigány lakossággal rendelkeznek. A kisebbségi lakosság megfelelő
integrációja, kapcsolataik erősítése fejlesztési javaslatként fogalmazható meg. Ennek során szükség van
kultúrájuk, identitásuk, hagyományaik feltárására, megismerése. A térségen kívül található, de
kapcsolódási pontként kiemelhető a Bagon létrejött BAGázs Közhasznú Egyesület, ahol a cigányság

programok, melyek nem csupán a helyi közösségek életére, hanem a térségen kívülre is hatást gyakorolnak.
Elsődleges jellegük, a helyi identitást képző elemekkel lévő kapcsolatuk alapján csoportosításra kerültek.
Mindezek azonban folyamatosan kiegészíthetők, frissítésre szorulnak, ami további felmérések, vizsgálatok
elvégzésére ad lehetőséget. A rendezvények egyik legfontosabb szerepe a jelentőségük, vonzáskörzetük
kijelölése, lehatárolása, ami ugyancsak újabb elemzéseket igényel, hiszen ily módon további kapcsolódási
lehetőségeket, programbővítéseket lehet feltárni.

magyar társadalomba történő integrálását segítik. Emellett megemlíthető a monori Máltai
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28. javaslat: Térségi kapcsolatok és együttműködések további felmérése
A térségi együttműködések terén is csupán szórványadatok alapján feltárt kapcsolódási folyamatok,
rendszerek kerültek ábrázolásra, melyek erősségére, a viszonyok jellegére részletes rálátást nem sikerült
még teljes körűen megfogalmazni. Ide sorolható a civil szervezetek és az önkormányzatok közti
kapcsolatok információhiánya, melyek feltárása az előzőhöz hasonlóan további feladatként fogalmazható
meg.
29. javaslat: A közösség erőforrásainak további feltárása
A Tápió-vidék lakossága további lehetőségeket rejt magában. A közösségi élet, a rendezvény- és
programszervezés, a hagyományőrzés, civil szervezetek mind-mind a helyi lakosság életkörülményeinek
javítása, az identitástudat erősítése, a térség fejlesztése érdekében történnek. Ezzel kapcsolatban azonban
további vizsgálatok is szükségesek, mint például az egyes, aktivizálható társadalmi rétegek felmérése, a
szakmai kompetenciák feltárása, hiszen velük tovább bővíthető a térségi és ezen belül a Natúrpark
szerepköre, a résztvevők aránya, hiszen egyik legfontosabb cél egy ilyen jellegű fejlesztés esetében a minél
aktívabb és nagyobb számú részvételi közösség. Mindezek mellett kiemelt szerepet kapnak a “közösségi
motorok”, akik fontosnak tartják a közösség erejét, a kapcsolatok erősségét és erősítését és még
sorolhatnánk. E személyek felkutatása is további feladat lenne.
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II/17. ábra: A Tápió-vidék térségi együttműködésére tett javaslatok (saját szerkesztés)

1

II/18. ábra: A Tápió-vidék helyi identitásának erősítésére tett javaslatok (saját szerkesztés)
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III. pillér

az érvényesülését minimalizáljuk. A közösségi közlekedés optimalizálásának és a céges járatok
rendszeresítésének köszönhetően az utazási idő jelentősen csökken. A térségben a helyi munkahelyek
létrejöttével és a távmunkalehetőségek bővítésével a munkanélküliség minimálisra csökken. A

III/1. Jövőkép és cél

munkaerőpiacra való integrálódást mindenki (kisgyermekes szülők, megváltozott munkaképességűek)
számára lehetővé tette a helyi irodák, közösségi munkahelyek kialakulása.

A térség fellendülésében fontos szerepet játszik a gazdaság dinamikus és fenntartható fejlődése. Ennek
következtében várhatóan pozitív jövőkép rajzolódik ki, melynek része a gazdasági ágazatok egymásra
épülése, sokszínűsége és stabilitása. A Natúrpark értékeinek figyelembe vételével négy fő irány
különíthető el a térségi, tájszintű gazdaságfejlesztés jövőképét tekintve. Első átfogó jellemzője az általunk
javasolt jövőbeni állapotnak egy működő komplex tájgazdálkodás, amely a lehető legtöbb és magas
minőségű termék előállítását eredményezi, a táj kíméletes, értékeit és erőforrásait megőrző használata
által. A helyi gazdaság egyik legfontosabb és legspecifikusabb kérdésköre a helyi termékek, mivel ezek
szorosan kapcsolódnak a térség identitásához. A társadalom a vidékfejlesztés központi szereplője, ennek
érdekében a társadalom népességmegtartó képességének növelése szükséges, melyet elősegít a
munkahelyek elérhetőségének javítása, a vidéki élet élvezete, és a vidéki jólét megteremtése egyaránt.
A komplex tájgazdálkodás megteremtésének köszönhetően a térség természeti erőforrásainak
optimális kihasználása, fenntartható művelés és termelésszerkezet alakult ki. A táji adottságok
sokszínűségéhez mérten számos tevékenységi körből tevődik össze a térségben a tájgazdálkodás. A
gyepterületek és állattartás szerves összekapcsolódása által megvalósul a tudatos gyepgazdálkodás,
valamint a táji adottságoknak megfelelő hasznosítás. A szántóföldek termelésszerkezeti átalakulása és
optimalizált parcellaméretek kialakulása által növekedett a tájszerkezet stabilitása. Ez biztosítja a
biodiverzitás növekedését a termelési potenciál fenntartása mellett. A közösségi koherencia erősítésének
köszönhetően működő összefogás jött létre a gazdasági szereplők között, ami a térségben megkönnyíti a
termelők érvényesülését és a helyi gazdaság fellendülését. Ezen rendszerek termelői körök, szövetkezetek
formájában sikeresek és működőképesek. A térség jövőképében több település intézményi és
magánszférája is sikeresen hasznosítja a megújuló energiaforrásokat.
A natúrparki települések jövőképében fontos szerepet kapnak a helyi termékek, mivel vidéki térségről
beszélünk ezért hagyományosan megjelennek a helyi termékek. Ezeknek széles termékpalettája és állandó
jó minősége biztosítja a folyamatos kereslet és a kínálat fennállását, és sikerességét. A kibővült piac
magában foglalja Budapestet, és a környező nagyvárosokat és a térség településeit egyaránt. A
marketingtevékenységnek és a védjegynek köszönhetően folyamatos minőségi és elegendő terméket képes
biztosítani a kereslet számára.
Napjainkban a megnövekedett munkaidő és a hosszú utazási idő miatt a családok nem tudnak elegendő
időt együtt tölteni. Ezért is tartjuk prioritásnak hogy a térség jövőképében ezeknek a negatív hatásoknak
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III/2. Helyzetfeltárás
A Tápió-vidék helyi gazdaságának fejlesztéséhez szükséges az aktuális állapot, a jellemző tendenciák
megismerése. A gazdasági helyzet részletes feltárása többek között a térség településeinek Helyi
Fejlesztési Stratégiájában is megtörtént, így az alábbiakban csupán néhány kiemelt mutató kerül
ismertetésre.

III/2.1 Közlekedés, elérhetőség
A térség személygépjárművel való megközelíthetőségét vizsgálva egy ÉNY-DK irányú tagozódás
figyelhető meg, amely jól mutatja Budapest hatását (III/1. ábra). A tömegközlekedés terén hasonló képet
kapunk, azonban a vasút vonala által érintett települések egyértelműen kiemelkednek a többi közül (III/2.
ábra).

III/2. ábra - A Tápió-vidék településeinek megközelíthetősége tömegközlekedéssel

A különféle közlekedési módokat összesítő ábrán kirajzolódnak a budapesti agglomerációhoz
legszorosabban kötődő települések; Mende, Sülysáp, Gomba, Úri és Tápiószecső. A DK-i rész települései,
Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápiószőlős és Újszilvás megközelíthetősége már kedvezőtlennek
mondható. Hasonlóan kedvezőtlen a térség belsejében, zárványként megjelenő Tápióság, Tápióbicske és
Pánd elérhetősége is (III/3. ábra)

III/1. ábra - A Tápió-vidék településeinek megközelíthetősége személygépjárművel
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III/3. ábra - A Tápió-vidék településeinek megközelíthetősége

III/4. ábra - Nyilvántartott álláskeresők száma a Tápió-vidék településein

III/2.2 Foglalkoztatottság
A Tápió-vidék foglalkoztatottsági viszonyait mutatják a III/4. és aIII/5. ábrák. A III/4. ábra az egy
éven túl és az egy évnél kevesebb ideje nyilvántartott álláskeresők arányát mutatja. Ebben a tekintetben a
legtöbb település a Pest megyei arányhoz hasonló, vagy kedvezőbb, azaz kisebb az egy évnél hosszabb
ideje állást keresők aránya.
A III/5. ábrán a nyilvántartott álláskeresők állandó népességhez viszonyított aránya látható. A megyei
átlagnál mindössze öt település mutatója kisebb, (Bénye, Mende, Tápióság, Tápiószecső és Úri), a többi
település helyzete kedvezőtlenebb a Pest megyei átlagnál.

III/5. ábra - A nyilvántartott álláskeresők állandó népességhez viszonyított aránya
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III/2.3 Népmozgalom
A belföldi állandó el- és odavándorlásokat vizsgálva látható, hogy a települések többségére az
odavándorlás jellemző. Itt is kiemelhetőek a Budapesthez közel eső települések, ahol jelentősebb
odavándorlás jelenik meg (III/6. ábra).

III/7. ábra - Ingázók aránya a foglalkoztatottak arányában

III/2.4 Gazdasági aktivitás
A regisztrált vállalkozások tekintetében három település, Nagykáta és Tápiószentmárton és Sülysáp
emelkedik ki, itt található összességében a legtöbb vállalkozás (III/8. ábra).
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágat tekintve a DK-i terület emelhető
III/6. ábra - Belföldi állandó elvándorlások és odavándorlások száma

Igen fontos az ingázók arányának vizsgálata is, amelyet a III/7. ábra szemléltet. Bár az adatokból nem
különíthető el, mely ingázók maradnak a térségben és mely dolgozók tesznek meg nagy távolságokat
minden nap, ám látható, hogy a Budapesthez közel eső települések ingázóinak aránya nagyobb a megyei
átlagnál. Kiemelhető még Nagykáta és Szentlőrinckáta, mint a megyei átlagnál jóval alacsonyabb értékkel
rendelkező települések.

ki (III/9. ábra). Hasonló képet mutat a regisztrált őstermelők száma is (III/10. ábra). Mindkét esetben
Nagykáta, Tápiószentmárton és Szentlőrinckáta emelkedik ki leginkább a térségben. A mezőgazdasági
kistermelésből származó átlagos jövedelem azonban ezeken a településeken az egyik legalacsonyabb, míg
a legkedvezőbb értékek a nyugati területeken jelennek meg (III/10. ábra)
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágat vizsgálva elmondható, hogy viszonylag
kevés vállalkozás jelenik meg e szektorban, viszont ezek viszonylag egyenletesen oszlanak meg a
térségben (III/12. ábra).
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III/8. ábra - Regisztrált vállalkozások száma

III/9. ábra - Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágban

III/10. ábra - Regisztrált őstermelők száma

III/11. ábra - Mezőgazdasági kistermelésből származó átlagos jövedelem

7

gazdasági szereplők közötti kapcsolati háló gyengesége jelentős negatív hatással bír, a pályázati források,
együttműködési lehetőségek és erőforrásbeli adottságok nem tárulnak fel és rajzolódnak ki eléggé a
résztvevők előtt.
Tőke
Alapvető és általános problémát jelent a tőke hiánya, mely a pályázati források és a hitellehetőségek
kedvezőtlenségéből adódik.
Természeti erőforrások és termőföld
A térségben általános problémának számít a táji adottságoknak nem megfelelő használat, mely
jelentősen csökkenti a termelékenységet (belvizes területek szántóvá alakítása) és táji degradációs
folyamatok (eróziós területek növekedése) kialakulásához, erősödéséhez vezet. A természeti erőforrások
közül kiemelendő a geotermikus energia kihasználatlansága, mely a gazdaság motorjává válhatna
(mezőgazdasági termelés és energetikai felhasználás).
Munkaerő
A munkaviszonyokra jelentősen rányomja bélyegét a főváros közelsége, a térségben nagyon magas az
ingázók aránya. A helyben maradó munkaerő nagy része szakképzelten, ennek következtében magas a
III/12. ábra - Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban

III/3. Problémafeltárás
A problémák feltárása elengedhetetlen az életképes és működőképes javaslatok megteremtéséhez. A
gazdasági folyamatok problémafeltárása hat kérdéskörre csoportosítható a térségben, azonban ezek a
problémakörök szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban állnak egymással. A problémakörökön belül

közmunkások aránya, valamint folyamatos munkaerőhiány áll fenn a nagyobb vállalkozások esetében.
Társadalom
A társadalmi viszonyokra is komoly hatással van Budapest. A pozitív jövőkép hiányában a fiatal
generáció és a szakképzett munkaerő a főváros felé orientálódik, illetve az elszegényedett budapesti
rétegek a térségbe áramlanak. Ezek a folyamatok a társadalmi összetételre és folyamatokra egyaránt
negatív hatással vannak és folyamatos konfliktusokat idéznek elő. A korösszetételre jellemző a lassú, de
folyamatos öregedés.

jellemző a szerteágazás és sokszínűség, mely tovább nehezíti a helyi gazdaság helyzetét.
A következő problémakörök jellemzőek e térségben (...táblázat):

Infrastruktúra és intézményi

Az infrastrukturális és intézményi keret

keret

A kedvezőtlen közlekedési kapcsolatok hatással vannak többek között a vállakozások
elhelyezkedésére is. Továbbá ezt fokozza, hogy a jelenlévő vállalkozásoknak egy része nem kötődik a

Információ és tudás

Tőke

Kedvezőtlen közlekedési

Eltérő polgármesteri

Pénzhiány fejlesztésre,

kapcsolatok

szerepfelfogások

kedvezőtlen hitelek

Gazdasági formák nem

Nem ismerjük a térség emberi

Pest megyei fejlesztési források

épülnek egymásra

erőforrásait

kedvezőtlenek, nehéz hozzájuk

helyhez, nem szívügye a település jövője. A megtermelt nyersanyag mennyiségéhez mérten rendkívül
alacsony a feldolgozottsági szint, a hozzáadott érték a legtöbb esetben minimális..
Információ és tudás
Jellemzően két nagy csoportra bontható a problémafeltárás. A térség vezetői szerepkörben levő
társadalmi rétegének motiváció hiánya és különböző szerepköri felfogása átszövi a kapcsolatrendszert,

jutni, nagyobb önerőt
követelnek meg

információ áramlást egyaránt, valamint meghatározza a fejlesztési elképzeléseket és irányokat. A
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III/3.1 Példaértékű térségi kezdeményezések, eredmények

Vállalkozások nem kötődnek a

Szakmai segítség sokszor

helyhez

hiányzik

Termelők közötti

Gazdálkodók nem tudnak

Zrt. Tápiószentmártonon. A szövetkezet négy cégből áll össze, és összesen 55 főt foglalkoztatnak, akik

együttműködés hiányzik

egymásról

helyi lakosok. Példaértékű, hogy a foglalkoztatottaknak egész évben biztosítanak munkát, még akkor is,

Alacsony a feldolgozottsági

Kistermelők nem érik el a

szint

pályázatokat

A szántóföldi művelés terén pozitív példaként emelhető ki az Aranyszarvas Termelő és Szolgáltató

ha elsősorban idényjellegű munkaerőként lenne csak szükség rájuk, így biztos jövedelmet biztosítanak
számos helyi lakosnak. A gazdálkodás terén igyekeznek szem előtt tartani az ökológiai elveket is, így
például vetésforgót alkalmaznak, a kemikáliák használatát a szükséges minimumon igyekeznek
megtartani, illetve ahol mód van rá, parlagoltatják a területeket.

Kevés a hozzáadott érték

A gazdag gyepterületeknek köszönhetően az állattartás igen népszerű a térségben, de ez a legeltetésről
nem minden esetben mondható el. Pozitív példaként említendő az Egreskátai Major, amely Árvai Ágoston
Természeti

erőforrások

és Mukaerő

Társadalom

termőföld
Sok közmunkás

Kisebbség szegregációja

Kihasználatlan geotermikus

Speciális foglalkoztatási igényűek

Fiatalok elvándorlása

energia

foglalkoztatási lehetőségei

Munkaerőhiány a vállalkozások

Elöregedő társadalom

szántóból mára értékes növényfajokban gazdag gyepterületté alakult.

száma, a még aktív helyi kistermelők által előállított zöldség- és dísznövényáru magasabb értéket képvisel
az ipari termesztéssel szemben. Szintén megemlítendő a Maróti Díszfaiskola, amely elsősorban a térség

Sok beköltöző nem integrálódik

(zártkertek)
Sok helyen nem megfelelő

véghezvitt területhasználatváltás, amely 10 év leforgása alatt az egykor mezőgazdasági művelés alatt álló

arányban megjelenik a fóliasátras termesztés. Bár az elmúlt évtizedekben jelentősen lecsökkent a termelők

számára
Szakképzetlen munkaerő

fennmaradt. A különböző állatok szakszerű legeltetése mellett jó példa a marhák és juhok segítségével

A kertészetek tekintetében kiemelhető Farmos és Szentlőrinckáta, ahol a térségen belül jelentősebb

korlátozottak

Kihasználatlan területek

(magyar szürke és magyar tarka) és a Nemzeti Park 150 fős szürkemarhaállományát a nagykátai Nyíkréten áprilistól januárig legelteti, aminek köszönhető, hogy az ott található értékes vegetáció a mai napig

Vízgazdálkodás nem tudatos

Pazarló hulladékgazdálkodás

két keze munkájának köszönhetően lett példaértékű gazdaság. Az 50 lovát, 800 birkáját, 350 marháját

önkományzatainak nagy tételszámú dísznövény igényét tudja biztosítani, nagykereskedelmi termelésre
való berendezkedése által (http8).
A nádgazdálkodás terén a Tempo Kft. példaértékű a térségben. Saját területeiken kívül bérelt

Magas az ingázók aránya

Tenni akarás hiánya

területekkel is rendelkeznek. Ez utóbbiakon a természetvédelmi szervezetekkel közös együttműködésben
végzik az aratási munkálatokat. Ez a cég jó példája annak, hogy a természet tűréshatárait figyelembe véve

területhasználat
Értékközösségek, elöljáró példa
hiánya
III/1. táblázat - A Tápió-vidék gazdasági helyzetét érintő problémák

is lehetséges a gazdaságos működés (http9).
A térség táji és kulturális adottságainak sokszínűségére már napjainkban is számos helyi termék épül,
melyekre elöljáró példaként tekinthetünk. A helyi kézműves termékek közül kiemelhető Marton László
lószőrfonó Népi Iparművész munkássága. Ő az országban azon kevesek közé tartozik, aki még ismeri, és
példaértékű módon igyekszik továbbadni a lószőrből készült ékszerek készítésének technikáját. (http10)
A helyi termékek között megemlíthető a Tóalmási Kolbász Manufaktúra (http11), és a Bolyhos és Fia Bt.
(http12) munkássága, akik termékeikkel már országos szintű áruházláncokba is bekerültek. További
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példaértékű vállalkozás a Bogyóka Tejbolt, akik Tápiószecsői boltjukban árulják sikeresen helyi
tejtermékeiket.
A térségi összefogás jó példája lehetne egy vagy több helyi termék bolt kialakítása, ahol több termelő
árucikkeit is lehetne kapni. Ilyenre jelenleg nem találunk példát. Helyi terméket árusító boltot tart fenn a
Tóalmási Kolbász Manufaktúra, és a Bogyóka Tejbolt ahol saját termékeiket árusítják. Továbbá a Bolyhos
és Fia Bt., akik a saját termékük (pálinka) mellett mézet is árulnak.

III/4 Fejlesztési javaslatok
III/4.1 Komplex tájgazdálkodás
A komplex tájgazdálkodás a helyi gazdaságfejlesztés egy meghatározó alapja. Ezen belül a
gyepgazdálkodás, a mezőgazdaság, az erdő- és vadgazdálkodás, a víz- és nádgazdálkodás, a

A média és sajtó meghatározó szerepkörű a térségben. Kiemelendő, hogy szinte minden településen

gyümölcstermesztés, a kertészet és az ezeket segítő megújuló energiákra tértünk ki bővebben. A nem

van aktív és rendszeres sajtóanyag online vagy nyomtatott formában. Szintén általános a települési

megfelelő területhasználat megválasztása és művelése negatív hatással van a gazdaságra. Az ezzel

honlapok megléte, ezek azonban fejlesztésre szorulnak a külső gazdasági szereplők irányába. A gazdasági

kapcsolatosan készült konfliktustérképet a III/1. melléklet tartalmazza. A tájpotenciál figyelembevételével

élet egyik meghatározó információs rendszerévé válhat a www.tapioszaki.hu című weboldal, mely a

nagyobb haszonra tehetnek szert az itt gazdálkodók és ez hosszabb távon több munkahelyet biztosítana az

Tápió- vidék vállalkozóit gyűjti össze és mutatja be. Az oldal felhasználóbarát, lehetővé teszi a kereslet

ott élőknek.

és a kínálat egyszerű és gyors egymásra találását. A www.tapiokultura.hu című honlap egyedülállóan a
térségben összegyűjti és folyamatosan publikálja a térségi eseményeket, rendezvényeket, melynek

A megfelelő területhasználat kiválasztása mellett elengedhetetlen az információ áramlásának az
elősegítése az egy szakterületen gazdálkodók és dolgozók körében.

köszönhetően növekszik a közösségi aktivitás és turisztikai forgalom egyaránt. Sajátossága, hogy mind a

Célunk egy olyan komplex tájgazdálkodás kialakítása, ahol a gazdálkodási forma megválasztását a táj

helyi, mind az idelátogató számára jelentős információtöbbletet hordoz. A célközönség és kínálat

adottságaihoz igazítjuk a nagyobb gazdasági haszon elérése érdekében. Emellett a kommunikáció is

sokszínűségében meghatározó a Tápió+ című magazinműsor (Williams TV és Rádió). A magazinműsor

kiemelt cél a gazdálkodók között, mivel így létrejön az együttműködés közöttük és tapasztalaikkal és

forgatása és finanszírozása egyaránt helyi érdekeltekhez kötődik (Szóró Kft.), az elhivatottság és helyi

tudásukkal egymást erősíthetik. A tapasztalatcsere mellett lényeges a kívülről jövő segítség, mind tanács,

identitás erősségének köszönhetően egy magas minőségű, rendszeres műsort hoztak létre, melyben

mind pedig munkaerő formájában.

jelentős potenciál rejlik. Céljuk a térségi események és értékek bemutatása, az aktuális kérdések
megvitatása.

Gyep
A gyepek nagy figyelmet igényelnek, hiszen természetvédelmi és gazdasági szempontból is
meghatározóak. Természetvédelmi szempontból értékes, hiszen számos faj számára állandó és ideiglenes
élő-, szaporodó- és búvóhelyet biztosít, illetve a vándormadarak számára is biztonságos teret ad. Gazdasági
szempontból szorosan kapcsolódik az állattartáshoz, és állattenyésztéshez is, emellett megújuló
energiaforrást is biztosít.
Célunk egy tudatos gyepgazdálkodás létrehozása. A komplex tájgazdálkodás kialakítása
eredményeként, a nem megfelelően hasznosított területek jelentős részének gyepterületté való alakítása.
Elsősorban a kedvezőtlen adottságú és így nem gazdaságosan hasznosítható szántóterületek gyepterületté
való sorolása az ideális. Az átalakításban nagy szerepet játszanak a legelő állatok, jó példa: Nyík-rét
gyeppé való átalakítása.
A meglévő állandó gyepterületek (12057 ha) (III/14. ábra) jelenleg képesek eltartani a meglévő
állatállományt, viszont a gyepterületek növelésével több állat tartására is lehetőség nyílik. Nem legeltetett
területeken a kaszálás bizonyul a megfelelő fenntartási és hasznosítási módnak, mely lehet kézi vagy gépi
(vadriasztó lánccal) a földön fészkelő madarak költési időszakának figyelembevételével.
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Az információszolgáltatás ennél a gazdálkodási módnál is elengedhetetlen, ehhez szükség van egy
gyepkataszter létrehozásához, mely mutatja a gyepterületeket, annak hasznosítási módját, érzékenységét,
tulajdonviszonyait és haszonélvezőit.
Egy 20 hektáros gyepterület 100 db birkával megélhetést biztosíthat egy család számára.

Állattartás
Az állattartás és a gyepgazdálkodás szorosan összefügg. A fő problémát a helybeni vágópontok hiánya
okozza, a térségben mindössze Tápiószentmártonban és Tápióbicskén található vágóhíd vagy vágópont. A
hús feldolgozása a vágóhídon kifizetett összegek miatt nem éri meg. A pályázatok megírásának
segítségéhez és a szaktanácsadsához javaslunk egy térségi szaktanácsadó szervezet létrehozását, így a
jövőben a gazdasági fejlődéséhez szükséges első lépéseket könnyebben megteszik a gazdálkodók.

Szántó
A Tápió-vidék állandó szántóterületekben gazdag. Viszont olyan területeket is szántóként
hasznosítanak, melyek nem alkalmasak rá, így gazdasági hasznuk sem jelentős. A térség szinte minden
településén jellemzőek a nagytáblás szántóterületek, pl. sok esetben a földutakat is művelés alá vonják, a
nagyobb terület érdekében. A szántók méreteinek és a mezsgyék, fasorok hiányának köszönhetően az
egyébként is erózióval és a deflációval fenyegetett területek állapota tovább romlik (III/16. ábra).
Cél a szántók termőképességének és a parcellák méretének optimalizálása, ebben segítséget nyújt a
zöldítési mintaprogram, melyet III/3. mellékletben részletesen kifejtünk. A zöldítés a vadgazdálkodásra is
pozitívan hat, valamint a környezet flóra és fauna világának diverzifikációjának fényét emeli.
A térségben a tájfajták telepítése a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) jelenléte ellenére sem terjedt
el, ezen tendencia megfordítására kínál lehetőséget egy mintaprogram megvalósítása. Ez biztosítja a
tájfajták fennmaradását, és a hagyományos tájkarakter megőrzését.

Erdő- és vadgazdálkodás
Jelenleg nagy területeket borítanak erdők, melyek területe folyamatosan növekszik. Ezek 95%-a
ültetvényerdő, melynek domináns fafajai az akác és a nyár, mindössze a maradék 5% tekinthető
természetközelinek. Pest Megye Területrendezési Tervének övezeti terve alapján a térségben mozaikosan
elhelyezkedő kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek találhatók, ahol ajánlott az erdőtelepítés(III/15.
ábra). Elsődleges probléma, hogy ezek az ültetvényerdők tájidegen fafajokból állnak, és tarvágással
termelik ki a faanyagot. A javaslatunk a Pro Silva módszer alkalmazása, mely során a természetes
folyamatokra alapozva történik az erdőgazdálkodás. Ennek köszönhetően változatosabb élőhely jön létre,
a faállomány ellenállóbb lesz a biotikus és az abiotikus tényezőkkel szemben. A jelenleg egyhangú képet
mutató erdőterületek, változatosabbak lesznek, melyek turisztikai vonzerővel is bírnak. Gazdasági
szempontból minőségibb faanyag lesz előállítható. A program egyelten hátránya, hogy a haszon hosszabb
idő után jelentkezik, ezért ösztönzőleg egy támogatási program létrehozását javasoljuk.
III/13. ábra - A Tápió-vidék számosállat-állománya
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III/14. ábra – Erdő-, szántó- és állandó gyepterületek
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III/15. ábra – Kiváló termőhelyi adottságú szántó- és erdőterület, telepítésre alkalmas erdőterület övezete
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III/16. ábra – 12% és annál nagyobb lejtőkategóriába tartozó területek és belvízveszélyes területek

Nád,- és halgazdálkodás
A térségben a nádasok területe, illetve a nádgazdálkodásra alkalmas területek mérete nagy, így erre a
gazdálkodási formára érdemes építeni. Jelenleg kevesen hasznosítják üzletszerűen a nádas területeket, de
kiemelkedő szerepű a térségben a Tempo Kft., ahol részben a természetvédelmi szervezetekkel
együttműködve végzik az aratást. Termékeiket részben exportra szánják, ám jelentős részét értékesítik
helyben, elsősorban viszonteladók számára (építőipar, kertészetek, barkácsáruházak, bútorgyártók)
(http9). Ezt a fajta természetvédelmi szervezetekkel együttműködő gazdálkodási módot javasoljuk
példaként. Az elsődlegesen nem ilyen profilú területekről (pl.: horgásztavak, halastavak, patak menti nádas
területek) származó nyersanyagot célszerű lenne összegyűjteni és hasznosítani, mivel jelenleg ezek nagy
része égetéssel vész kárba. Ehhez szükséges létrehozni egy ésszerű térségi együttműködést, vagy
felvásárlási programot, így a haszon nő.
A térségben a halgazdálkodás sem elhanyagolható gazdasági forma. Példaként említhető a Szecsőihalastavak, ahol a halnevelés mellett az ismeretterjesztés is szerepet kap a Duna-Ipoly Nemzeti Park
(DINPI) és a Magyar Madártani Egyesület (MME) szervezésében. A tavak által termelt halállomány több
környékbeli horgásztavat is ellát halutánpótlással. Ebben az esetben is a térségi gazdasági szereplők közötti
együttműködés növelése lenne a cél, ezért javasoljuk, hogy haltelepítéskor minél több horgásztó helyből
szerezze be a szükséges mennyiséget.

Gyümölcsös, szőlő
Az egykori gyümölcsösöket és szőlőket felváltották az ültetvényerdők. Számos felhagyott
gyümölcsössel találkozhatunk a térségben. A fentiekben feltárt problémák miatt szeretnénk
megakadályozni ezt a tendenciát, és ez alapján fogalmazzuk meg javaslatainkat. A helyi borászatok
elmondásuk alapján az alapanyagot más szőlőtermő vidékről szerzik be. A megfelelő mennyiség
előállítása a talajviszonyok adottságai miatt nem lehetséges, hiszen nem elegendő az erre alkalmas
földterület. Emiatt a szőlőterületek bővítését termesztési szempontból nem javasoljuk, viszont turisztikai
vonzereje miatt a borászatok, borospincék mellett érdemes a megtartása.
Tapasztalatok szerint a vidéken az alma, körte, szilva és a meggy és a homoktövis termesztése kifizetődő.
A homoktalajok megkötésére az őshonos, és számos gyógyhatása által ismert homoktövist ajánljuk az

program sajátossága, hogy ez a bemutatóhely csak önkormányzati területen, minimum 500 m2, maximum
1 hektár hozható létre, és gazdaságilag sem olyan jövedelmező. A létrehozás támogatást igényel, ami egy
mintaprogramon keresztül történne.
Problémát jelent még a jelenlegi birtokszerkezet, mely megakadályozza az ésszerű méretű ültetvények
kialakítását. Ezt birtokrendezéssel kívánjuk megoldani, ideális méret: kb. 5 ha.

A Natúrpark

szempontjából a termény helybeli feldolgozása még nagyobb hasznot hozhatna. A feldolgozópontok
létrehozásásához pénzbeli támogatásra van szükség. A térség képviselőjének kell megtárgyalni a
támogatási rendszert a megyével.

Kertészet
A Tápió vidékén jellemző gazdálkodási forma a kertészetek fenntartása. A sátrakban termesztett
növényanyag vizsgálataink alapján eltérő képet mutat. Szentlőrinckátán évtizedek óta jellemző a háztáji
zöldségtermesztés, míg emellett jelenleg Farmoson jelentősebb a fóliasátras termesztés, ahol a
zöldésgtermesztés mellett a dísznövénytermesztés is kiemelhető. Szórványosan a többi településen is
előfordulnak fóliasátrak. Jelenleg a gazdák az általuk megtermelt virágokat, zöldségeket és gyümölcsöket
egyénileg értékesítik és a fő keresetüket egészítik ki vele.
A kertészet terén célunk lenne egy kapcsolati háló létrehozása a termelők között, akik így egymással
kapcsolatba lépve jobban tudják majd érdekeiket érvényesíteni. Az otthon, vagy kisebb feldolgozó
manufaktúrákba tömörült termelői szövetségek eredményesebben ki tudnának lépni a piacra, jellemzően a
helyi termékek árusításával foglalkozó területekre.
Kertészeti témában a gyógynövény-termesztésnek is kiemelt szerepet szánunk. Az így termelt
növényanyag szintén a helyi termékek piacára tudna kilépni. Kókán jelenleg is létezik egy homoktövis
termesztéssel foglalkozó cég, melyet követendő példaként említenénk meg. A homokos terület
megkötésére kiválóan alkalmas a homoktövis (Hippophae rhamnoides), mint őshonos növény.
Gyógyhatása mellett a madaraknak is élelemszerzési lehetőség.
Ebben a témában is elengedhetetlennek érezzük a programban résztvevő termelők képzését. Javasoljuk
meghívott előadókkal, tanácsadókkal közösen szervezett kerekasztal beszélgetések, workshopok
szervezését olyan témákról, amelyek aktuálisak, illetve a részvevők ötleteiről és kérdéseikről szólnak,

akácok ültetése helyett, erre jó példa Kóka, ahol jelenleg is nagy területen folyik a termesztése és
feldolgozása (http13). A talaj megkötése mellett változatos helyi termékek előállítására is lehetőséget ad.
Az itt előforduló változatos termőtalajtípusok és a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) lehetőséget ad a
tájfajták telepítésére és bemutatására. Az ország számos pontján találkozhatunk génmegőrző
fajtagyűjteménnyel, ezért fontosnak tartjuk, hogy a NöDiK környezetében is bemutatható legyen. A
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Megújuló energia
Napjainkban a tudatos gazdálkodás fontos eleme a megújuló energia. Ezen belül kiemelt
fontosságúnak tartjuk a térségre jellemző geotermikus energiát, nap-; szél- és vízenergiát.
A térségben már jelenleg is elindultak erre épülő kezdeményezések, mint az újszilvási napelempark,
vagy az intézmények fűtésére használt termálvizek. Ez utóbbit a térség strandjai és a fóliasátras termesztés
is használja.
A területen javasoljuk - kezdetben - az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények üzemeltetését
összekapcsolni a megújuló energiaforrásokkal, majd később az önálló, teljes települést ellátó rendszer
kiépítését.
A nagyszabású tervek elérése érdekében erre a feladatra alakuló települési és térségi munkacsoportot
érdemes létrehozni, melynek tagjai folyamatos, a témával kapcsolatos képzéseken vesznek részt és
tudásukat továbbadják a településen élőknek. A területen működő jó példákat érdemes nyílt nap
formájában bemutatni az érdeklődőknek, valamint magyarországi, illetve határon túli ismeretterjesztő
kirándulásokat szervezni a divízió tagjainak is a fejlődés érdekében.

fejlesztését, népszerűsítését kiemelkedő prioritásként határoztuk meg. Az előállított helyi termékek
hozzájárulnak a vállalkozások erősödéséhez a térség gazdasági erőforrásainak növekedéséhez és közvetett
úton a turisztikai kínálat emeléséhez, valamint a foglalkoztatottság megtartásához és növekedéséhez. A
helyi termékek szerepe a turizmusban is megjelenik, mivel az ide látogatóknak be tudjuk mutatni a térségre
jellemző alapanyagokat, ételeket, kézműves termékeket. A hagyományos- és ökológiai agrárgazdálkodás
lokális termékei iránti kereslet növekszik a hazai és az európai piacokon, erre alapozva szükség van a helyi
termékek előállítására. Jelenleg a térség helyi terméki körében dominálnak az élelmiszerek, de
megjelennek a kézműves készítmények (III/19., III/20. ábra) is. A III/2. mellékletben látható a jelenlegi
kínálat. Megállapítható, hogy az élelmiszerek között többségben vannak a tejtermékekből előállított
készítmények, illetve a mézek.

A meglévő helyi termékek versenyképességének fenntartása, javítása
A jelenlegi helyi termékek megőrzése és továbbiak létrehozása érdekében a versenyképesség
megteremtése és növelése kulcsfontosságú szerepet tölt be. Ennek elérése érdekében a következő
eszközöket gyűjtöttük össze:
Feldolgozottsági szint növelése
A térségben az agrár tevékenység jelentős mennyiségű nyersanyag termelését eredményezi. Ezen
termékek nagy része feldolgozás nélkül kerül értékesítésre, főként térségen kívülre. Ez a helybeni
fejlődésre negatív hatással van, mivel ha ők maguk dolgoznák fel a nyersanyagot, jóval nagyobb haszonnal
tudnák értékesíteni azokat. Ebből kifolyólag javasoljuk a minél nagyobb feldolgozottsági szint elérését
számos termék esetében. Például a szántón megtermelt búza a helybeni feldolgozást követően magasabb
áron értékesíthető, illetve további termékek előállítására felhasználható, mint a pékáruk. Ezzel magasabb
érték előállítása és munkahelyteremtés is megvalósul.
Mennyiségi növelés
A termékek mennyiségi növekedése nem csupán a heti rendszerességgel megtartott helyi piacokon
való értékesítéshez járul hozzá, hanem az állandó értékesítést több ponton, valamint a térségből kifelé

III/17. ábra - A helyi termékekkel kapcsolatos tevékenységcsoportok lehetséges résztvetői

III/4.2 Helyi termékek
A helyi termék egy adott település, térség, tájegység vagy régió identitásához kötött, a helyi

irányuló exportot is lehetővé teszi.
Állandó és megbízható minőség biztosítása
A vásárlói igények kielégítéséhez elengedhetetlen az adott termékek állandó és megbízható
minőségének garantálása. Új védjegy kialakításához vagy meglévő megszerzéséhez szükséges ez az
állandó magas minőség.

gazdaságok (mikro-, és makrovállalkozások) által előállított vagy szolgáltatott, kézzel fogható tárgy,

Tudatos vásárló megcélzása

szolgáltatás, rendezvény vagy szellemi termék. A térség életében jelenleg nem foglal el meghatározó

A helyi termékek vásárlói köre közel megegyezik a tudatos vásárlók csoportjával. Ez a kör manapság

szerepet a helyi termékek előállítása és értékesítése. Ebből kifolyólag a helyi termékek és szolgáltatások

egyre gyarapodik, ebből kifolyólag a helyi termékek iránti kereslet is növekszik. Ez a térség helyi
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gazdasági fellendülését nagyban elősegítheti. Ezzel szemben jelenleg a szolgáltatók és termelők
értékesítési piacon való megjelenése elmarad a várható mértéktől, marketing tevékenységet elenyésző
mértékben alkalmaznak, azonban nélkülözhetetlen lenne a versenyképes termék értékesítés
szempontjából.

Széles termékpaletta kialakítása, új termékek létrehozása
A térség változatos táji adottságainak köszönhetően sokféle nyersanyag áll rendelkezésre, a síkságon
megtermő búzától a dombsági gyümölcsösökig. Továbbá ezeket kiegészítik a színes kulturális és néprajzi
elemek. Ezek az egyedi adottságok teszik lehetővé a sokszínű termékpaletta kialakítását, mely magasabb
stabilitást eredményez a helyi termelők számára. A szélesebb termékválaszték nagyobb vevőkörhöz juthat
el. Ennek érdekében a fejlesztéseket és új termékek létrehozását támogatással kell ösztönözni. Ezeket a
fejlesztéseket piackutatás és vásárlói igényfelmérés kell megelőzze.
A termék előállítóknak a rugalmasság igen fontos tulajdonsága, mivel folyamatosan változnia, és
alkalmazkodnia kell a mindenkori piaci igényekhez.

Helyi termékek piacának bővítése
A helyi termékekre jellemző közvetlen értékesítési csatorna vevőkörét a helyi közösség tagjai, a
turisták/vendégek és a városi fogyasztók adják. A piacon való megjelenés formái közül az legolcsóbb mód
a helyben történő értékesítés személyes eladással, ahol az eladó a potenciális vevőt személyesen,
kommunikáció segítségével ösztönzi az általa kínált termék (vagy szolgáltatás) megvételére (helyi piacok,
vásárok, saját gazdaság, porta). A Tápió-vidék legtöbb településén a helyi, alkalmi piacokon viszonylag
kevés helyi terméket találunk, emellett előfordulnak a máshol előállított, máshonnan, akár külföldről
beszerzett (gyakran olcsó és silány minőségű) áruk is. Kimondottan helyi termék piac csupán Gomba
településen működik heti rendszerességgel.

A kevés értékesítési lehetőség ellenére a Tápió-vidék

településeinek is megvannak a maga helyi termékei (borok, pálinka, házi készítésű sajtok, szörpök,
savanyúság, tészta, grillázs, lószőr ékszer, csuhé, folt- és más kézműves termékek) (III/2. melléklet).
Közvetlen értékesítés példái:
Részarányos gazdálkodás
A gazdálkodó becslést készít az évi termelésről, megbecsüli a költségeket és a fedezéséhez szükséges

Ökológiai gazdálkodásból származó termékek előállítása és speciális minőséget igénylő

jövedelmet, azokat pedig a szerződött vásárlók között arányosan felosztják. A befizetett összegért cserébe

fogyasztói piac kiszolgálása

a fogyasztók rendszeresen megkapják a termés arányos részét. Így a mezőgazdasági termelés kockázata

Napjainkban egyre fontosabb szempont a vásárlók körében a környezettudatosság, az
egészségtudatosság. Így előtérbe kerülnek azon termékek melyek ezen szempontok figyelembevételével
készültek. Ez új kitörési pontot biztosít a helyi terméket előállítók számára. Itt érdemes elkülöníteni az
ökológiai gazdálkodásból származó termékeket, illetve a speciális összetételű termékeket.
A bioélelmiszerek és biotermékek előállítása magasabb költséggel, és nagyobb munkaigénnyel jár a
termelő számára, ezért az árképzésben ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Ezek ellenére is
megéri ebbe több energiát fektetni, mivel a jelenlegi kínálat nem tudja a keresletet kielégíteni. Ezek magas
minősége, kedvező egészségügyi hatásai miatt értékesíthetők a magánszemélyeken kívül (bio)éttermek,
szállodák vagy gyógyító intézetek számára. Célszerű ilyenkor rendszeres (akár szerződéses) kapcsolatot
is kiépíteni.
A speciális minőséget igénylő fogyasztók egy külön kategóriát képeznek, mivel nem önszántukból és
nem időszakosan kell ilyen termékeket fogyasztaniuk, hanem az általuk generált kereslet legtöbbször
egészségügyi okokra vezethető vissza. Az ár-érték arány kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az
ilyen jellegű termékek előállítása, és értékesítése is elkülönítve kell történjen. Ilyen termékek például a
glutén-, laktóz- és cukormentes, valamint a további reform termékek. Az ezekhez fűződő igény divatból,
illetve kényszerűségből is konstans növekvő tendenciát mutat. Ilyen termék lehet például a laktózmentes
kézműves tejtermékek (sajtok, joghurtok), gluténmentes liszt és kenyérfélék.

megosztódik a termelő és a vásárlók között. Ezt az értékesítési minta azok számára alkalmazandó a
térségben, akik többféle élelmiszert állítanak elő, és egyiket sem nagy mennyiségben és a megrendelő
számára heti vagy havi rendszerességgel csomagot tudnak összeállítani.
Állandó vásárlók rendszere (dobozrendszer, kosárközösség)
A termelők és a fogyasztók értékesítési szövetséget hoznak létre, melynek lényege, hogy a termelő
megbecsüli, hogy mikor és milyen termékeket tud szállítani, míg a vásárlók kötelezettséget vállalnak arra,
hogy rendszeresen tőle vásárolnak. A gazda az évszaknak megfelelően termelt növényi és állati
termékekből állít össze egy csomagot, amiért a vevő hetente, az átvételkor fizet. Ezen forma esetében
fontos szerepet kap a keresleti oldal felőli igények összehangolása, a csoportosulás, illetve mindkét oldal
felől elengedhetetlen a rendszeresség. A gazdaságos kiszállítás érdekében a távolságot, utazási költséget
és időt is fontos mérlegelni. Jelen esetben ez az értékesítési forma már megjelenik a térségben (Tápió
Doboz) (http14), azonban ennek továbbfejlesztése, és több termékkel való kiegészítése szükséges. Az
idény zöldség-gyümölcs kínálathoz hozzáfűzhetőek a hentesáruk, tejtermékek és esetleg kézműves
termékek is.
Több család közös beszerző kört alapít
Ez esetben minden hónapban más-más család tagja megy el bevásárolni a gazdálkodókhoz. A beszerző
kör családjai számára szükséges mennyiségű élelmiszert egyszerre veszi meg és szállítja haza a soros
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család tagja, és egymás között szétosztják az árut valamint az áru és a szállítás költségét. Ezen forma

Különlegessége, hogy a vásárló maga szedi le a számára szükséges terményt. Hátránya, hogy a

esetében elengedhetetlen a helyi termékeket értékesítő piacok megfelelő számának biztosítása, illetve a

vásárlónak nem fűződik érdeke a növények, és a környezet jó állapotban történő megőrzéséhez, így

hét minden napján nyitva tartó értékesítési pontok megléte. Továbbá alternatív és gazdaságos értékesítési

gyakran okoznak károkat benne. A területen található jelentős mennyiségű gyümölcsös és fóliasátorban

formaként jelenik meg a nyitott porta, ahol a kereslet és a kínálat közvetlen kapcsolatteremtése biztosított.

termelt zöldség lehetőséget teremt az érdeklődő vevő számára a saját kéz általi szedés élményének

Közétkeztetés
A közétkeztetésben rendszerint akadályt jelent, hogy azonos minőségű termékből bármikor nagy

átélésére.
Internetes kereskedelem

mennyiséget képes legyen a beszállító eladni. Jelen esetben az intézmények ellátásában a nyersanyag

A helyi termékek értékesítésének egy jó alternatívája a webáruház létrehozása, vagy az azoknak való

csupán egy részét képesek a helyi termelők biztosítani, ez azonban gondos tervezéssel és szervezéssel

továbbértékesítés. Ezek könnyen és gyorsan elérhetőek, informatívak, ennek köszönhetően nagy vevőkört

kiküszöbölhető, ha a keresleti oldal, tehát az intézmény szezonálisan megtervezi az étkeztetéshez

érnek el. (http15)

szükséges nyersanyag mennyiségi és kínálati szükségletét, és arra szerződést, megállapodást köt a
termelőkkel.
Piacok

Marketing
A marketingfejlesztés során két fő célt határozhatunk meg. Elsődleges célként az arculat

A piacok, mint hagyományos értékesítési helyszínek jelenleg is fontos szerepet töltenek be a helyi

megteremtését, mert arculat nincs termék, fogyasztó, vidék, és összetartó erő nélkül, de ugyanez visszafelé

termékek eladásában. A piacok helyének megválasztása a sikeres értékesítés legfontosabb kulcsa. Nem

is igaz. Az arculat elősegíti a versenyképesség növelését, így a helyi termékek gazdasági

érdemes minden településnek megalkotnia a saját kis piacát, ugyanis a kis méretű piacok nem tudnak

versenyképességét is. Azonban fontos az export növelése is, mert a térségnek nem kell tudnia, és nem is

elegendő vásárlóerőt biztosítani. Célszerűbb a városokban nagyobb piacok kialakítása, ahol a helyi

kell felvennie a keletkező kínálatot. Ennek reális távolsága a vidék 100 km-es körzete. Ebbe beleesik

termékeket áruló termelők képviselhetik magukat. Ilyen települések lehetnek Tápiószele, Nagykáta és

Budapest is, mint a legnagyobb vásárlóerővel bíró város. Az értékesítés során fontos szempont az

Sülysáp. Ezen felül az összes település számára biztosítani kell a helyi termékek rendszeres elérhetőségét,

értékesítési út rövidsége. A fenntartható termelés és értékesítés így megvalósulhat, mivel a

melyre egy alternatíva lehet a mozgópiac, amely hetente vagy havonta előre meghatározott időpontban és

környezetterhelés szintje alacsonyan tartható, illetve a frissesség is biztosított. Az alábbiakban felsorolva

útvonalon árusítja a helyi termékeket. Másik opcióként vázolnánk fel a vándorpiac lehetőségét, amelyet

láthatóak a marketing kulcsfontosságú elemei:

heti rendszerességgel lehet megrendezni mindig más településen. Ennél is fontos, hogy év elején
közzétételre kerüljön az év során megrendezendő piacok helyszíni beosztása.

A maketingkommunikáció főbb célcsoportjai:
● Térségi vásárlók

Termelői bolt (tájbolt)

● Környező nagyvárosok vevőpotenciálja

Olyan kiskereskedés, mely vagy a gazdaságban, vagy ahhoz közel helyezkedik el. Jellemzően egy

● Kis és nagykereskedők (felvásárlók)

vagy több termelő termékeit árusítják itt. A termelői boltok már jelen vannak a térségben, ezek azonban

A marketingtevékenység hatására létrejövő folyamatmechanizmus:

termékspecifikusak, mint a tejtermékek értékesítésével foglalkozó Szabó tej, Bogyóka bolt. Az értékesítés

1. Figyelemfelkeltés

eredményesebbé válna, ha a kínálat bővülne, tehát egy értékesítési ponton több helyi terméktípus is

2. Érdeklődés és vágy felkeltésével vásárlásra késztetés

megtalálható lenne. A pontok elhelyezése esetén figyelembe kell venni a fogyasztói szokásokat, és

3. Értékelés

lakosszámot, turisztikai keresletet, az elérési távolságot és időt, valamint a megközelíthetőséget. Ennek

Marketing eszközei:

tükrében javasoljuk a nagyobb településeken, frekventált helyeken a termelői boltok kialakítását, mint

● Reklámok (helyi sajtó, közösségi oldalak)

Tápiószele, Sülysáp, Nagykáta, továbbá az olyan turisztikai attrakciók közelében, melyek jelentős

● Közvetlen kapcsolat (rábeszélés, meggyőzés)

mennyiségű látogatót vonzanak.

● Internetes hirdetések

Szedd magad akció

● Weboldalak
● Információs rendszer
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● Okostelefonos alkalmazások
Vásárlásösztönzés eszközei:
● Árkedvezmény több termék vásárlása esetén
● Helyi lakosok kedvezménye (Tápió kártya)
● Leértékelés (romlandó termékek esetén)
● Árukapcsolás (bizonyos szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása esetén egy csatolt
termékből vagy szolgáltatásból árkedvezményt kap)
● Hűségkedvezmények

Védjegy kialakítása
A helyi termékek versenyképességének növelésére lehetőséget teremt a védjegy kialakítása, vagy már
meglévő védjegyhez való csatlakozás. A védjegy a fogyasztó számára folyamatos minőséget biztosít, míg
a termelő számára egy marketingeszközként jelentős értékesítési növekedést eredményezhet. Tehát cél a
térség vállalkozóinak aktív ösztönzése által létrehozni egy saját védjegyet, amit később tudnak "A Vidék
Minősége" védjegyhez csatolni.

III/18. ábra - A helyi termékekkel kapcsolatos tevékenységcsoportok lehetséges résztvevői

Az intézkedés keretében a térséget lefedő "Tápió Termék" védjegy kialakítása és szabályzati rendszere
támogatja a helyi termelés és szolgáltatás termelékenységének, minőségének, mennyiségének növelését,
illetve piacra jutását. Valamint szükség van a védjegy minősítési rendszerének kidolgozására, a védjegy
odaítéléséért felelős bizottság összeállítására, valamint az odaítélt védjegyeket hordozó termékek
rendszeres ellenőrzésére.
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III/19. ábra - Helyi termelők a Tápió-vidéken
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III/20. ábra - Helyi kézművesek a Tápió-vidéken
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III/4.3 Munkahelyek elérhetőségének javítása
A Tápió-vidékének közlekedési hálózata jelenleg nehézkes, az egyes települések elérhetősége
kedvezőtlen. A vasúti megállóhellyel rendelkező települések jobb helyzetben vannak, ám a távolsági
buszjáratokra kényszerülők választási lehetőségei beszűkültek, legjobb elérést mindössze a
személygépkocsik használata biztosítja. A gyakran Budapestre, Jászberénybe, Ceglédre vagy más
környékbeli városokba ingázók életét nagyban megnehezítik a műszakokhoz, iskolakezdéshez nem
elégséges mértékben igazodó járatsűrűségek. Ez a tény nagy gondot okoz a térségben, hiszen az itt élők
már a gimnáziumi éveik megkezdésétől fogva ingázásra vannak ítélve és a kedvezőtlen közlekedési
viszonyok, az ebből származó negatív tapasztalatok tovább növelhetik az elvándorlást. Ezen kedvezőtlen
helyzet javítására az alábbi javaslatokat dolgoztuk ki.

Közösségi közlekedés átalakítása
A közösségi közlekedés javítását az azt használó lakosság véleményének kikérésében látjuk. Az
igények részletes térképezésével a különböző tömegközlekedési társaságok optimalizálni tudják járataik
sűrűségét, így a lakosság élete könnyebbé válik és nő a maradási kedv a térségben. Elsősorban a Volán és
MÁV menetrendek egymással való összehangolása lenne ideális. Ehhez egy lakossági felmérés elkészítése
szükséges, melyből kiderül, melyek a legintenzívebb időszakok.

Céges járatok indítása a műszakokhoz igazítva

szülők) is könnyeben visszatérhetnek a munka világába. Emellett a kapcsolati rendszerüket is bővíthetik,
és a helyi közösségfejlesztésben is pozitív hatást érne el. Az ilyen típusú irodaházakban a szellemi munkát
végzők (biztosítók, ügyvédek, ingatlanközvetítők, fordítók, pénzügyi tanácsadók stb.) tudnak
elhelyezkedni, amihez nem kellenek speciális felszerelések. A vállakozásfejlesztéshez a Széchenyi
Programiroda nyújthat segítséget.

Helyi munkavállalók előnyben részesítése
Helyi vállalkozásoknál célszerű lenne a helyi munkavállalókat alkalmazni, ezzel is csökkenteni az
ingázás mértékét. Az esetleges képzetlenségből adódó plusz terhek finanszírozása érdekében támogatási,
illetve ösztönző programok indítása ajánlott.
Jó megoldásnak gondoljuk a felmerülő szaktudást úgy biztosítani, hogy az adott cég a helyi
munkaerőből képez tovább embereket, melyeket a környékbeli városok oktatási intézményeivel kötött
együttműködések során valósít meg (duális képzés elvén). Ilyen oktatási központokkal rendelkezik
Budapest, Cegléd, Jászberény és Szolnok is. Az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében a képzés
kezdete előtt kétoldalú szerződés ajánlott a munkáltató és a munkavállaló között a képzés elvégzését
követő időszakra. Kötelező maradási idő a cégnél, ellenkező esetben kártérítés fizetése a tudásba
befektetetett pénz és idő elvesztése miatt. A program sikerének növelése érdekében érdemes jó példákat
bemutató workshopok szervezése a vezetők részére. Összességében a munkavállalók munkavállalási
feltételeinek javításában látjuk a kitűzött cél megvalósításának eszközét.

A gyorsabb és könnyebb munkába jutást tovább növelné, ha a nagyobb vállalatok a dolgozóik igényei
szerint szintén a műszakokhoz igazodva kisebb létszámú céges kisbuszokat indítanának. Ez a rendszer
háztól-házig szállítaná a munkavállalókat növelve ezzel a mobilitást és talán gyorsabb megoldást is
jelentene a tömegközlekedési hatóságok átszervezésénél. A fentiek mellett további pozitív hatása lenne az
intézkedésnek a dolgozók csapatszellemének erősítése is a közös utazások által. A térségben erre már
találhatunk jó példákat, így érdemes tovább bővíteni ezt a kezdeményezést.

Helyi iroda üzemeltetése, helyi kirendeltségek létrehozása
A közlekedésfejlesztés és mobilitás növelése mellett fontos lenne települési szinten kialakítani olyan

III/21. ábra – A munkahelyek elérhetőségének javításával kapcsolatos tevékenységcsoportok
lehetséges résztvevői

helyi irodákat, ahol a különböző cégeknél dolgozók együtt, de helyben tudnak dolgozni. Ez a terem
felszerelt irodai eszközökkel rendelkezne, így helyi startup vállalkozásoknak is jó táptalajt biztosítana.
Ehhez a településen álló, az önkormányzat tulajdonában lévő, de funkció nélküli, felhagyott vagy leromlott
állapotú épületeket célszerű használni. Az így befolyt bérletidíj az önkormányzatot illeti meg, amelyet
további fejlesztésekre fordíthatnak. Ennek előnye, hogy a helyhez kötött munkavállalók (pl. kisgyermekes
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III/4.4Társadalmi háttér

III/4.5 Javaslati csomagok

Az előzőekben kifejtett gazdaságfejlesztési javaslatok egyike sem működhet a megfelelő társadalmi

Együttműködést, értékesítést segítő kártyarendszer javaslat

háttér nélkül, amely a II. pillérben részletesen kifejtésre került. Az alábbiakban ennek kiegészítéseként
Tápió kártya

néhány, a gazdaságfejlesztéshez szorosan kapcsolódó javaslat kerül rövid kifejtésre.
A helyzetfeltárás során problémaként jelent meg, hogy a térségbe

beköltöző városiak nem

alkalmazkodnak a vidéki értékrendhez, és esetenként konfliktusba kerülnek a helyi vállalkozókkal, például
az állattartás kapcsán, amely számukra zavaró tényezőt jelent, nem fogadják el a vidéki élet részeként.
Éppen ezért javasoljuk német példával élve, hogy hívják fel az emberek figyelmét, például a lakóhelyekhez
közeli

mezőgazdasági

termelőterületek

mellett

kihelyezett

információs

táblákkal,

hogy

a

mezőgazdaságban dolgozókat meg kell becsülni, mert számunkra értékes szolgáltatást nyújtanak, az
élemiszerelőállítás folyamatának kulcsszereplői.
Szintén összetett problémakör a foglalkoztatás, amelyben mind a foglalkoztatók, mind a
munkavállalók nehézségekkel néznek szembe, mint a megfelelő munkaerő hiánya, vagy az ingázási
kényszer. A problémakör megoldási lehetősége lehet egy jól működő térségi kommunikációs rendszer
kialakítása az álláskeresők és -kínálók számára. A tapioszaki.hu weboldal már meglévő

A Natúrpark területén működő Tápió három egységből épül fel. Ez a három forma a helyben élőknek
szóló lakossági kártya, a helyi vállalkozóknak, termelőknek szóló üzleti kártya és az ide érkező turistáknak
létrehozott turista kártya (III/23. ábra). Elfogadóhelyek kijelölése, a natúrpark honlapján elérhető,
folyamatosan frissülő lista a programban résztvevőkről, valamint a belépés önkéntes.
A három típus rövid leírása:
Lakossági kártya
A kártyával rendelkező helyi lakosság pontokat kap, amennyiben igénybe veszi a helyi vállalkozók
szolgáltatásait, megvásárolja a helyi termelők által kínált termékeket.
Üzleti kártya
Kedvezményben részesül, amennyiben helyi termelőtől veszi meg a nyersanyagot. Amennyiben a saját
maga által termelt nyersanyagot helyben adja tovább az iparűzési adóból írhat le kedvezményt.

kezdeményezésként kiváló alapot nyújthat ehhez.
A térség vezetői szerepköreiben megjelenő személyek kulcsfontosságúak a megfelelő fejlődési
irányok meghatározásában, kezükben tartják a térség jövőjét. Ez az igen fontos szerepkör folyamatos
tanulást, továbbképzést igényel, hogy a rájuk háruló feladatokat a lehető legjobban végezhessék el.
Javasoljuk tehát a meghatározott időközönként vezetői képzéseken való részvételt nem csak az
önkormányzati tisztviselők esetében, hanem a civil szervezetek vezetői esetében is.

Turisztikai kártya
Helyi termékek vásárlása, helyi turisztikai létesítmények (éttermek, szálláshelyek, múzeumok,
gyárlátogatások stb.) igénybevétele esetén pontok gyűjthetőnek. A gyűjtött pontok a natúrparkot
népszerűsítő, bemutató ajándéktárgyakra, belépőjegyekre válthatók a látogatóközpontban, vagy a
legközelebbi visszatérésnél tovább gyűjthető, kedvezményekre beváltható.

III/22. ábra – A társadalmi háttérrel kapcsolatos tevékenységcsoportok lehetséges résztvevői
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III/23. ábra - Tápió kártya
(A kártya működésének pontos kidolgozásához gazdasági szakember közreműködése szükséges, így
a fentiekben csupán az ötlet leírására törekedtünk.)

Tápió-menti gazdálkodói fórum és vállalkozói klubok
A közösségi koherencia és gazdasági szereplők együttműködésének, kapcsolati rendszerének erősítése
érdekében javasoljuk a tematikus fórumok, klubok létesítését a térségben. Célszerű az egyes
tevékenységcsoportok, érdekeltségek alapján elkülöníteni a különböző résztvevőket, melyek között
kapcsolódási lehetőséget adnak a tematikus események, rendezvények. A kezdeményezés lehetőséget
nyújt a hasonló tevékenységi köröket folytatók számára mind a kapcsolatteremtés, tudás és
tapasztalatátadás, valamint információcsere kérdéskörében egyaránt, Ezeken túlmenően a szakmai
tanácsadások, tematikus rendezvények biztosítják többek között a pályázati és támogatási rendszerekben
való tájékozódást, az aktuális problémák és kérdések megvitatását, a térség gazdasági fejlődésének pozitív
irányát, a szerves részvétel lehetőségét a térség jövőképének megteremtésében. Fontos szemlélet a
hálózatosság, az együttműködés megtermetése és az információáramlás. A könnyű és egyszerű
megközelíthethetőség érdekében célszerű az egyes klubok számára székhelyet választani.
Néhány lehetséges tematikus csoport:
Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozók köre
Gyümölcs, szőlőtermesztők köre
Zöldségtermesztők köre
Dísznövénytermesztők köre
Állattartók köre
Erdészek köre
Tápió menti vállalkozók köre
Vadászok, halgazdálkodók köre
Nádgazdálkodók köre
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IV. pillér

fenntartása iránt, továbbá megfelelő gazdasági, turisztikai és örökségvédelmi szaktudással, valamint

IV. Bevezetés

IV/1. Jövőkép, cél

együttműködő készséggel rendelkeznek.

A natúrparkok negyedik pilléreként számon tartott turizmus szorosan kapcsolódik a másik három

A Tápió-mente települései gazdag turisztikai kínálatot nyújtanak az ide érkező látogatóknak. A

pillérhez, tartalmában szétválaszthatatlanul összefonódik az örökségvédelemmel, a helyi gazdaság- és

településeken működő jó minőségű, de megfizethető vendéglátóhelyek, szállások és attrakciók aktív

vidékfejlesztéssel, valamint a szemléletformálással egyaránt. Jelentősége a gazdaságban, a térségi

kapcsolatot ápolnak, a térség egységes turisztikai desztinációt alkot. A települések saját, változatos

kapcsolatrendszerek kialakulásában, a helyi identitás megerősítésében és a természeti/kulturális örökség

természeti és kulturális adottságaiknak, erősségeiknek, értékeiknek megfelelően, egymást erősítve

feltárásában méltán avatja a natúrparkok működésének önálló pillérévé.

jelennek meg a turisztikai kínálatban. A térségben megtalálják mind a családok, a gyermek csoportok, a

A Tápió-vidék turisztikai vonzerői a terület természeti és kulturális értékeire épülnek. Javaslatainkban

gyógyulni és pihenni vágyók, mind pedig az aktív kikapcsolódást kedvelő látogatók a nekik szóló

mind a meglévő, mind a tervezési folyamat során feltáruló értékek turisztikai termékké formálására

programokat és létesítményeket, egymást nem zavarva és tiszteletben tartva a Tápió-vidék természeti és

törekedtünk úgy, hogy a jövőbeli használat során ezek az értékek ne csorbuljanak, ne vesszenek el, hanem

kulturális értékeit.

fennmaradjanak és bemutatásukkal mind a helyi gazdaság, mind a helyi identitás fejlődéséhez

A fejlődésnek két fő iránya lehet. Az egyik nagymértékű, intenzívebb fejlesztéseket foglal magában

hozzájáruljanak. A helyi gazdaság fejlődését új munkahelyek és megélhetőségi lehetőségek teremtésével,

és számos embernek nyújt megélhetést. A másik mód kevésbé intenzív, kisebb beavatkozásokkal jár,

ez által a helyi jövedelemszint növekedésével és helyi vállalkozások inicializálásával támogatja. A

ökológiai szemléletű, viszont kevesebb embernek biztosít munkát és megélhetést. A két irány felfogható a

turizmusból származó haszon egy része pedig az értékek védelmére, állagmegóvó intézkedések vagy éppen

turisztikai kínálat bővítésének egymásra épülő fázisaként is.

kompenzációs kiadások fedezetére fordítható.

A kisebb beavatkozásokkal járó irány főként ökoturisztikai fejlesztéseket foglal magában. Nagy

A helyi örökség megismertetése a turistákkal szükségessé teszi kiadványok, népszerűsítő anyagok

mértékben épít a természeti értékekre és a helyi programokra, fesztiválokra. A fesztiválok időpontjának

kiadását, információs táblák kihelyezését, széleskörű marketing tevékenység folytatását. Mindez azonban

összehangolása révén a csomagajánlatokat igénybe vevő vendégek több napot is eltöltenek a térségben,

nem csak a turisták, hanem a helyi népesség számára is felmutatja tágabb otthonuk, a Tápió-vidék kincseit,

élvezve a különböző vonzó szolgáltatásokat, programokat.

felértékelődnek a helyiek számára is a sokszor addig fel sem ismert adottságok, ami növeli a büszkeséget,

Az ökoturizmuson belül számos lehetőség nyílik családi programok szervezésére is. A Tápió-mente e

a belső önbecsülést és a helyi identitás érzését az emberekben. A helyi identitás, a megélhetés és a magát

tekintetben rengeteg lehetőséget nyújt. A lovasprogramok (melyek között lovaglás és fogathajtás is

valamire tartó, cselekedni akaró ember nélkülözhetetlen tényezői a vidék megtartó- és vonzó-

szerepel), a horgászati lehetőségekkel, múzeumok, kiállítások látogatásával egybekötve, egy hétre is

képességének.

elegendő családi programkínálatot nyújtanak. Az erdei iskolákban számos gyermek ismerkedik meg a

A bemutatásra kerülő értékek, az ismeretterjesztő kiadványok és programok a kultúra részeként a
környezettudatos életmódra, a természet iránti tiszteletre, a természeti folyamatok megismerésével a táj
lehetőségeihez igazodó gazdálkodásra irányítják a figyelmet, aminek következtében az ide látogató
turisták, de a helyi lakosság szemlélete is változhat.

Tápió-vidék természeti értékeivel, miközben formálódik szemléletük, a programokon való részvételük
pedig környezet- és természetbarát életmódra neveli őket.
Az intenzív fejlődési vonal nagyobb mértékben élénkíti a turizmust. Jelentős fejlesztésekkel jár a
strandok építése, bővítése, téliesítése (ezzel kiegyenlítve a szezonális ingadozást). A nagyszámú látogató

A turizmushoz, illetve a négy pillérhez kapcsolódó tevékenységek egymást ilyen módon erősítő

miatt ez fontos bevételi forrást jelent, ami lehetővé teszi a további fejlesztéseket és a Tápió-vidék

rendszere pozitív visszacsatolást eredményez a tevékenységek folytatásához és a további fejlesztésekhez.

örökségének megőrzését is. A strandok esetében minden korosztály megjelenik egy napos látogatásra, de

A kívánt eredmény eléréséhez azonban szükség van egy koordináló csoportra (desztináció-menedzsment

az idősebbek és családok tekintetében több napos tartózkodásra is lehetőség nyílik. A téliesítés csökkenti

szervezetre) is, amelynek tagjai elkötelezettek a Tápió-vidék közössége, természeti és kulturális értékeinek

a szezonalitást, így a szolgáltató szektorban dolgozóknak állandó munkalehetőséget biztosít.
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Rövidebb látogatások célpontjai a tematikus helyszínek, amelyek egyben a hosszabban a térségben
tartózkodó turisták számára is bővíti a programkínálatot. A parkok a térség természeti és kulturális

helyzetének köszönhetően más-más érdeklődési körök kiszolgálására is alkalmasak, ugyanakkor össze is
köthetőek az egymásra épülő attrakcióknak köszönhetően.

örökségére épülve ökoturisztikai látogatóközpont, történelmi élménypark és vízi vidámpark formájában

Természeti vonzerőkben erősebb települések a vidék déli területein találhatóak: Farmos (tanösvények,

egész évben vonzzák a változatos korösszetételű látogatókat, állandó programot teremtve a térségbe

túraútvonalak), Tápiógyörgye (tanösvények, erdei iskola, túraútvonalak), Tápiószele (túraútvonalak,

érkezőknek és állandó megélhetési és munkalehetőséget biztosítva a helyieknek.

tanösvények).
A Tápió-vidék azonban nem homogén terület, a bemutatást segítő infrastruktúrák állapota változó.

IV/2. Turisztikai szolgáltató rendszerek jelenlegi állapota
IV/2.1Szálláshelyek és vendéglátóhelyek

Egyes természeti értékek igen nehezen megtalálhatóak, vagy nincsenek a köztudatban. A szálláshelyek
elhelyezkedése sem egyenletes, egyes turisztikai célpontoknál nem lehetséges a több napos tartózkodás,
és étkezésre sincs a közelükben lehetőség. Kevés az útbaigazító tábla és a térségre vonatkozó komplex
turisztikai kiadvány is.

A vidék szállás- és vendéglátóhely ellátottsága jelentős eltéréseket mutat, de általánosságban
elmondható, hogy igen kevés a szálláshely a térségben. Számos településen előfordul, hogy egyáltalán
nem rendelkezik sem magán, sem pedig kereskedelmi szálláshellyel. A legjobban ellátott települések:
Tápiószentmárton, Tápiógyörgye, Nagykáta. A típusok között főként panzió, csárda, vendégház található,
nagyobb férőhelyű szállodák egyáltalán nincsenek a térségben.
A vidék vendéglátóhelyekben sem bővelkedik. Több településen probléma, hogy az oda látogatók csak
a szomszédos településre vagy nagyon messze a településközponttól tudnak beülni egy étterembe.
A településeken megtalálható szálláshelyek és vendéglátóhelyek listáját a IV/2-3. melléklet
tartalmazza.

IV/3. Turisztikai vonzerők

IV/3.2 Térség kulturális vonzerői
A térség gazdag kulturális örökségekben is, hiszen számos műemlék és tájérték található a
településeken. A vidéki kúriákon és kastélyokon, valamint a sok különböző korszakban épült templomon
kívül számos népi lakóház, parasztház is fennmaradt. A vidék fontos vonzereje a Kincsem Lovaspark és a
hozzá kötődő Attila-domb, mely híres gyógyhatású hely. A települések kulturális örökségei közé tartoznak
a fesztiválok, búcsúk, mulatságok, tematikus napok és túrák, melyek ma is nagy népszerűségnek
örvendenek, ezzel erősítve az eseményturizmus lehetőségeit. Számos feltáratlan régészeti lelőhely is van
a térségben, amelynek turisztikai potenciálja még vizsgálandó. Kulturális vonzerőkben gazdagabb
települések: Tápiószele, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Mende.
Az épített örökségek elérhetősége egyszerűbb, mint a természeti adottságokra épülő attrakcióké,
hiszen a legtöbbjükhöz szilárd burkolatú út vezet, és tekintve, hogy a települések lakott területén
találhatóak, könnyebben megtalálhatóak. A bemutatás azonban itt sem a legerősebb, ugyanis sok

IV/3.1 Térség természeti vonzerői
A térségben jelenleg a természeti adottságokra épülő attrakciók dominálnak, hiszen a vidék ebben
gazdag igazán. A Tápió-patak oldalágai behálózzák a területet és gazdag élővilágot teremtenek. A

információs tábla hiányzik, mely felkelthetné a figyelmet a térség kincseire.

IV/4. Turizmustípusok, jelenlegi állapot

természeti kincsekben bővelkedő térség, számos védett növény- és állatfajnak ad otthont, a különböző

A települések adottságaik alapján különböző típusú turizmus megvalósítására alkalmasak. Ezt foglalja

adottságú élőhelyeken. A Tápió-Hajta Vidék tájvédelmi körzet területei, a madárgyűrűző központ, a

össze a IV/1 sz. táblázat, melyet az egyes típusok részletezése követ, ugyancsak települési szintű

számos tanösvény (Kékbegy, Nőszirom, stb.) rendkívül sok látnivalót rejt magában. A térségen átfolyó

bontásban.

Tápió-patak menti területeken értékes növény- és állatfajokkal találkozhatunk. A kiváló természeti
adottságokban gazdag falvak kiemelkedő ökoturisztikai potenciállal bírnak. A települések eltérő
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IV/4. táblázat: A Tápió-vidék települései az egyes turisztikai erősségek alapján csoportosítva
Település

Fő erősség

Tápiószentmárton

Tömegturizmus, lovasturizmus, továbbá horgászturizmus, ökoturizmus, vadászturizmus

Tápiószecső

Ökoturizmus, horgászturizmus

Tápiószőlős

Rendezvényturizmus, lovasturizmus

Tápiógyörgye

Ökoturizmus, lovasturizmus, sporturizmus, horgászturizmus

Nagykáta

Tömegturizmus, ökoturizmus, lovasturizmus, vadászturizmus, kulturális turizmus

Szentmártonkáta

Rendezvényturizmus, lovasturizmus, falusi turizmus, szakrális turizmus

Szentlőrinckáta

Kulturális turizmus

Tápiószele

Kulturális turizmus, sportturizmus, horgászturizmus, ökoturizmus

Tápióbicske

Kulturális turizmus, sportturizmus, horgászturizmus

Tápióság

Ökoturizmus, vadászturizmus

Farmos

Ökoturizmus, lovasturizmus, sportturizmus, vadászturizmus

Újszilvás

Ökoturizmus, lovasturizmus, gasztroturizmus

Kóka

Borturizmus, vadászturizmus

Pánd

Lovasturizmus, sportturizmus

Gomba

Vadászturizmus, lovasturizmus, horgászturizmus, ökoturizmus, kulturális turizmus

Káva

Sportturizmus, kulturális turizmus

Bénye

Borturizmus, lovasturizmus

Tóalmás

Kulturális turizmus

Sülysáp

Sporturizmus

Mende

Kulturális turizmus, lovasturizmus

Úri

Sportturizmus, ökoturizmus
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IV/4.1. Lovasturizmus
A Tápió-mente területén 9 darab lovardáról van tudomásunk, melyek nagy részéről semmi információ
nem található sem a településen (információs táblák formájában), sem pedig az interneten. (IV/2. táblázat)
IV/5. táblázat: Lovardák a Tápió-vidék településein
Település
Gomba

Név / Tulajdonos

Cím

Pega major

Bajcsy Zsilinszky utca vége

Fetti Lovarda

Monori út, 270/4.hrsz

Farmos

Kasza Tamás lovardája

Mátyás király utca 1/A

Mende

Diós Lovarda

Andrássy út vége

Csikós Lovasfarm

Billepuszta

Tápiószentmárton

Kincsem Lovaspark

Sőregpuszta 241

a rendezvények helyszínének biztosításán túl: étterem, konditerem, sportpálya, állatpark, buliszoba,

Nagykáta

Mester Ranch

Felsőegreskáta 0495/22

múzeum.

Tápiógyörgye

Pokoltanya

Pokoltanya

Újszilvás

Újszilvás Lovastanya

Lovas utca 1/a

IV/19. ábra: Kincsem Lovaspark
A szállodában, illetve a vendégházakban összesen 100 főt tudnak elhelyezni. További szolgáltatásaik

A lovas szolgáltatások mára már visszaszorultak, jelenleg kb. 60 lóval rendelkeznek és kevésbé
funkcionál lovardaként. Lovas versenyek közül már csak lovasugratás szerepel, mint lovasrendezvény.
Szolgáltatásai között szerepel még a lovaglás karámban/futószáron vagy terepen, akár csoportosan is. Ezen

A lovardák közül kiemelkedő, rendhagyó és inkább már rendezvényháznak nevezhető a
tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark, melynek legfőbb profilja a rendezvények lebonyolítása,

kívül hintó és pusztabusz kocsikázásra, amatőr fogathajtásra is van lehetőség. Épp ezért a lovasparkban
inkább a különböző rendezvényekhez köthető lovaglásban van fejlődési lehetőség.

rendezvényhelyszín biztosítása különböző események, alkalmak számára. Az egész évben nyitva tartó

Gomba településen két nagyobb lovarda található, melyek közül az egyik a Fetti lovarda, ami 2010-

komplexum a szolgáltatások sokszínűségével várja vendégeit és az odalátogatókat. A Lovaspark

ben épült. A Lovarda 15 hektáros területen fekszik, fő profilja a díjugratás, ugyanakkor a település

egyedülálló helyszín meetingek, tréningek, konferenciák, vevőtalálkozók, termékbemutatók, vagy

adottságainak köszönhetően teljesen alkalmas tereplovaglásra is. A területen évente megrendezésre

vállalati, családi napok, esküvők, táborok, edzőtáborok, osztálykirándulások, csapatépítő tréningek,

kerülnek díjugrató versenyek is, melyre nagy érdeklődés van.

disznótoros, születésnapi bulik, ballagások, bálok, továbbképzések, díszvacsorák, partik, kiállítások stb.

A farmosi lovardában, Kasza Tamás és családja foglalkozik oktatással, lovagoltatással, fogathajtással

lebonyolítására. A parkhoz tartozó mintegy 1000 hektáros területen található az Attila domb, amely

és díjugratással. Jelenleg 4 ló van a tulajdonában, melyekből egyet terápiás lóként is foglalkoztatnak. Kasza

gyógyító energiájáról vált híressé.

Tamás természetgyógyászként nagy hangsúlyt fektet a lovasterápiára is: autista gyermekek
lovagoltatásával is foglalkozik. A Farmosi Vásártéren minden évben megrendezésre kerülő fogathajtó
versenyben fő szervezőként együttműködik más lovasokkal és helyiekkel.
Mendén összesen 2 lovarda várja a látogatókat. Az egyik a Csikós, a másik a Diós Lovasfarm. A
Csikós farm saját tenyésztésű és vásárolt lovakkal, illetve a lovak belovagoltatásával és versenyeztetésével
foglalkozik, azonban a lovagoltatás nem szerepel szolgáltatásai között. A Diós lovasfarmon bértartás és
lovagoltatás is működik.
28

Nagykátán található a Mester Ranch lovarda, ahol a lovaglás mellett - melyre lehetőség van akár
futószáron vagy terepen is - oktatást, táborozást és lókiképzést is folytat, valamint rendezvényhelyszínként
is funkcionál. Ezen kívül lehetőség van marhaterelő kurzusokon is részt venni.

milliószoros kicsinyítése, és a Gödöllői-dombság DNY-i részének településeit mutatja be. A
csillagvizsgálónál is van lehetőség kerékpár kölcsönzésére.
Lényeges kerékpáros esemény a minden évben megrendezésre kerülő Tápió - 25: 25 km-es kerékpár

A Pokoltanya lovarda Tápiógyörgye területén található, családi vállalkozásként működik. A

túra, mely érinti Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápióság és Tápióbicske településeket. A verseny célja a

lovagoltatáson, táboroztatáson kívül saját mini állatkerttel is rendelkezik, ahol láthatunk többek között

rendőrség és más rendvédelmi szervek állományába tartozók és családjaik, valamint minden civil

emut és struccot, melyeknek tojásait meg is lehet vásárolni.

érdeklődő számára versenyzési lehetőség biztosításával népszerűsíteni a kerékpározást, lehetőséget

Bényén minden évben megrendezésre kerül a pónifogathajtó verseny, már 1999 óta, mely
meghatározó rendezvénye a település és a térség lakóinak, valamint a lovassport kedvelőinek. A versenyen

teremteni sportbaráti kapcsolatok kialakítására, a sport segítségével is erősíteni a rendőrség és a civil
társadalom kapcsolatát.

egyes, kettes és négyes fogatok akadályhajtása, valamint vadászhajtások is megrendezésre kerülnek. A

Megemlítendő még a Tápióbicskei csata emléktúra is, melynek lényege, hogy a Tápiószeléről

számokon kívül lovasbemutatók, táncbemutatók és különböző hagyományőrző és kulturális műsorok is

kerékpárral érkező túrázók részt vesznek a Tápióbicskén április 4-én megrendezett egész napos

helyet kapnak a rendezvényen. Ezek mellett kirakodóvásár és büfé is várja a látogatókat.

ünnepségen majd este kerékpárral hazamennek. (IV/3. ábra)

A lovasrendezvények közül kiemelkedő még a térségben az évente megrendezésre kerülő Lovas áldás
Gombán, mely 9 éve gyűjti össze a térségből a lovasokat és helyieket. Az esemény során egy tiszteletes

IV/6. táblázat: Kerékpáros túrák a Tápió-vidéken

megáldja a lovakat. Viseletek, hagyományok, relikviák is felvonultatásra kerülnek, vásár is várja az

Túraútvonal neve

Indulás és érkezés

A túra hossza

odalátogatókat, éjszaka pedig lovasbálon mulathatják át az éjszakát a résztvevők. Ehhez hasonló, kisebb

Bivalyos túra

Farmos, Vízparti Élet Háza

12,5 km

rendezvény Farmoson is található Csikó áldás néven, hasonló keretek között. (IV/2. ábra)

Rekettyés túra

Farmos, Vízparti Élet Háza

12,5 km

Látogatás a gyurgyalagokhoz

Tápiószele, Blaskovich Múzeum

12,5 km

Illike túra

Tápiószele, Néprajzi Ház

12,5 km

Cigányhalom túra

Tápiógyörgye, Falumúzeum

23 km

Bíbic tanösvény

Tápiógyörgye, Falumúzeum

6,6 km

Tápió-gáton a pusztába

Tápiógyörgye, Falumúzeum

15 km

Vidéke Tájvédelmi Körzeten vezet keresztül, és a legtöbb vasúttal megközelíthető helyszínről indul a

Túra a Só úton

Tápiószele, Néprajzi Ház

15 km

kombinált közlekedés támogatásának érdekében. Farmoson, a Vízparti Élet Házában van lehetőség

Túra a Naprendszerben

Sülysáp,

IV/4.2. Sport turizmus
Kerékpáros turizmus
A Tápió-vidék térségében jelenleg 9 kerékpáros túraútvonal húzódik. A túrák nagy része a Tápió-Hajta

kerékpár kölcsönzésre és szakvezetés igénylésére is.

Tápió-menti

Bemutató 70 km

Csillagvizsgáló

A leghosszabb kerékpáros túraútvonal a Túra a Naprendszerben tanösvény, melynek kiinduló pontja
a Tápió-menti Bemutató Csillagvizsgáló. A tanösvény célja, hogy érzékeltesse a Naprendszerben lévő
távolságokat, az állomásai a bolygók után kapták elevezésüket. A mini Naprendszer a valódinak a 350
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IV/20. ábra: Lovasturizmus vizsgálati tervlap
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IV/21. ábra: Kerékpáros turizmus vizsgálati tervlap
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Teljesítménytúra, futóverseny
A térségben számos szervezett, embert próbáló,

IV/7. táblázat: Horgászegyesületek a Tápió-vidéken

sportos esemény kerül megrendezésre. A futóversenyek

Település

Tavak

szervezését a Tápió-menti Tömegsport Alapítvány végzi,

Tóalmás

Sárkány horgásztó

és sok túrát az önkormányzatok közös összefogással

Sülysáp

Sülysápi halastavak

szerveznek. Ezek a sport programok mind a helyiek, mind

Tápiószecső

Magdolna-horgásztó

az ország számos más pontjáról érkezőknek lehetőséget
nyújtanak a térség egy részének megismerésére. A
többször visszajáró turisták oklevelet és érmet is kapnak

Tápió Horgászegyesület
2251 Tápiószecső, Kátai u.

IV/22. ábra: Teljesítménytúrázók
egyik kitüntetése

Úri

Úri horgásztó

Gomba

Farkasdi-horgásztó

Monor Vidéke

Gombai horgásztó

Horgászegyesület(most lesz

az ötödik alkalom után. Az események jelentős része
tavasszal zajlik és nem érintik a térség észak, északkeleti településeit.
A térségben szervezett teljesítménytúrák listáját a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

névváltoztatás)
Tápióbicske

Horgászturizmus

Harangozó-tó

Tápióbicske Horgászegyesület

Lisóczki horgásztó

2764 Tápióbicske, Nagykátai út 59.
Lisóczki Horgász Klub
2764 Tápióbicske Alsótápió 1.

A Tápió-Vidék területén számos horgásztó található.
Az egyik leglátogatottabb horgásztó a tápiószentmártoni Tőzeges-tó. Mint ahogy arra a neve is utal,

Tápiószentmárton

eredetileg az 1970-es években tőzegkitermelésre szolgált. Népszerűsége a rendszeres és igényes
karbantartásnak, valamint

Horgászegyesületek

Tőzeges-tó

Tápiószentmárton Aranyhal Kht.

Varga-horgásztó

2711 Tápiószentmárton, Kossuth L.
u. 3.

a számtalan programnak, rendezvénynek, versenynek köszönhető.

Gyermekeknek is maradandó élményt nyújtanak az ingyenes gyermek horgászversenyek és partipergető

Tápiószele

kupát is szerveznek kifejezetten nők számára. Gyakran tartanak csapatépítő tréninget. Lehet sátorozni a

Kispufi-horgásztó

Kohász Horgászegyesület

Kohász-horgásztó

2766 Tápiószele, Szolnoki u.

területen, de sokan foglalnak szállást a környéken is. Akik nem horgásznak, azok is szívesen látogatják a

Tápiószőlős

Cédrus horgásztó

területet, hiszen sütögetésre, piknikezésre is van lehetőség.

Tápiógyörgye

Tápiógyörgyei

horgász

halastavak

A Tápió-Vidék horgásztavai igen változatosak. Megjelenésük és rendeltetésük végett a települések
egyik turisztikai célpontjai, vagy azokká válhatnak. Azonban nem mindegyiknek megfelelő az

Újszilvás

Horgásztó

elérhetősége vagy marketingje. A térségben majdnem minden településen található olyan vízfelület, amely

Farmos

Öregszőlő horgásztó

horgásztóként funkcionál. A tavak látogatottsága nem kiegyenlített. A legtöbb tónak sokkal kevesebb a

Nagykáta

és Tápiógyörgyei Horgászegyesület
2767 Tápiógyörgye Horgásztanya

Nagykáta és Vidéke

használója, mint amennyit az elbírna. További kihívást jelent a szálláshelyek hiánya és a nem megfelelő

Horgászegyesület

infrastruktúra. (IV/5. ábra)

2760 Nagykáta, István király út
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IV/23. ábra: Horgászturizmus vizsgálati tervlap
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és nemzetközi védelem alatt álló természetvédelmi területek találhatóak. A Duna-Ipoly Nemzeti Park alá

Vadászturizmus

tartozó Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi körzet és a Tápió Közalapítvány az értékek gondnoka.

A Tápió-Vidék jó vadászati adottságokkal rendelkezik, különösen a délnyugati településeinél. A
Gomba környéki dombok a Monor-Irsai-dombság részét képezik, mely hangulatos fekvésű terület,
természeti értékekben bővelkedik. A térségben számos vadásztársaság működik, köszönhetően a helyi
adottságoknak és a vadállománynak.
A vadászat sportját űző társadalmi réteg feltételezhetően tehetős, így a vadászidényekben jelentős
bevételt jelentenek a településeknek, drágább vendéglátó egységekben is megszállnak. A térségben 6
vadászház található: Kókán, Gombán, Tápióságon, Tápiószentmártonon, Nagykátán és Farmoson. (IV/6.
ábra)
Települések

Cím

Tápióvölgye Vadásztársaság

Bénye, Gomba, Úri

2217 Gomba, Alsófarkasd 3.

Farmosi Hunor Bérkilövő

Farmos, Tápiószele,

2765 Farmos, Fő tér 1.

Vadásztársaság

Tápiógyörgye

Tápiósági Vadásztársaság

Tápióság

2253 Tápióság, Bicskei út
87.

Gólyahalom Vadásztársaság

Nagykáta

2760 Nagykáta, Egreskátai
út 11/c

Damjanich János

Nagykáta

Vadásztársaság
Hermann Ottó
Vadásztársaság

240.sz.Vadászház
Nagykáta, Szentlőrinckáta,

Vadásztársaság

Tóalmás, Jászfényszaru,

turistajelzésekkel van feltárva. A Tápió-Vidék északi, északkeleti részén halad el a Mária
Zarándokútvonal és a piros sáv jelzés. A Tápió-mentének déli dombosabb vidékein találhatóak a sárga
jelzésű turistaútvonalak.
A térséget 12+1 tanösvény mutatja be. Ezek jelentős részét a Tápió Közalapítvány és a Vízparti Élet
Háza segítségével, szakvezető kísérettel vagy a gyerekek számára foglalkoztató füzettel is fel lehet fedezni.
amelyeknek bemutatása, megismerése az ország más pontján élő látogatóknak is maradandó élményt
nyújthat. A bemutató táblák jelentős része az élővilág és a táji értékek bemutatására szolgál, ám akad
köztük helytörténeti jelentőségű is. A Túra a Naprendszerben nevezetű útvonal a kerékpáros turizmus
fejezetben már be lett mutatva, de itt is említésre méltó, hiszen nem csak biciklistáknak, hanem bakancsos
turistáknak is járható ez az út. A legrövidebb gyalogos tanösvény az Egreskáta majori, a leghosszabb pedig
az Ürgés tanösvény, mely Tápiószecsőn található. (IV/7. ábra)
IV/9. táblázat: Ökoturisztikai elemek (tanösvények, túrák) a Tápió-vidéken
Település
Tápiószentmárton

Tanösvény/ Túra neve
Nőszirom tanösvény

Bemutatott értékek
erdős, dombos vidékek

Hossz
1,8 km

Hajta túra

vizes élőhelyek

8,2 km

Fülemüle tanösvény

madárvédelmi és botanikai értékek

0,5 km

Bíbic tanösvény

madarak, vízi és tanyasi élet

5,2 km

Ürgés tanösvény
Gólyahír tanösvény
Túra a Naprendszerben
Sóvirág tanösvény

halak és táji értékek
élőhelyek, településtörténet
bolygók, helytörténet
szikes élővilág

9 km
6,6 km
70 km
1 km

Kékbegy tanösvény

nádas élővilága

0,3 km

Tápiószele

Fehér gólya

vízpart közeli élővilág

0.8 km

Nagykáta
Gomba

Blaskovich Múzeum és kúriakert értékei, helytörténet
tanösvény
Egreskátai major
szürkemarha-tartás
Helytörténeti túraútvonal
településtörténet és helytörténet
Természetismereti
tanösvény

1,2 km

Tápiógyörgye

2711 Tápiószentmárton ,
Sőregpuszta

Tápiómenti Szikra

tervezett jelzésű, vagy bizonytalan az útvonala. A térség középső része jellemzően zöld színű

2760 Nagykáta
Alsófeketeerdő utca 1

Tápiószentmárton

bemutatja a vidéket. Azonban sajnos jelentős részük jelenleg nincs megfelelő állapotban, illetve vagy

A tanösvények kialakítására azért került sor, mert a helyiek felismerték a természeti értékek jelentőségét,

IV/8. táblázat: Vadásztársaságok a Tápió-vidéken
Vadásztársaság neve

A Tápió-mente 2017-es turista térképein található turista útvonalak hálózata átgondolt és széleskörűen

2254 Szentmártonkáta,

Tápiószecső
Tápióság
Sülysáp
Farmos

Humokerdő 26.

Zsámbok, Kóka,
Tápiószecső

Ökoturizmus
A térség természeti értékekben gazdag, hiszen sokféle (alföldi, löszdombsági, homokbuckás és
vízparti ) élőhely megtalálható a területen. A településeken értékes Natura 2000, valamint helyi, országos

természeti értékek

2 km

0,2 km
3,3 km

34

Tápiószentmárton és Farmos határában található a Madárvárta, amely nyaranta madárgyűrűző

Tápiógyörgyén található egy tájház, amely a térség táji értékeit mutatja be, de állapotából adódóan

táboroknak ad helyet és a madárgyűrűzés időszakában előzetes bejelentkezés után csoportokat is fogadnak.

jelenleg nem látogatható. Ugyanezen a telken található a faluház is, amelynek épülete mielőbbi felújításra

Tavasszal békamentő akcióban is rész lehet venni a közelben. A várta mellett halad el a Kékbegy

szorul. A településen található még egy ifjúsági szállás a strand területén, továbbá két tanösvény is. A

tanösvény és a Hajta túra. Tápiószentmárton Göbölyjárási településrészén található a Tápió

településen működik egy kezdeményezés, amely a “Kalandok a pusztában” elnevezést kapta. Célja olyan

Közalapítvány Ifjúsági szállása, amelynek területén halad keresztül a Nőszirom tanösvény és környezeti

új pihenőhelyek kialakítása a már meglévő túraútvonalak mentén, ahol a táj hangulata jól átérezhető, és a

nevelés témakörben vállalnak foglalkozásokat is.

természet védett körülmények között figyelhető meg, nem háborítva az élőhelyeket. A pihenőhelyek

A Tápió mentén, melyek részben a tájvédelmi körzet területei, értékes növény és állatvilág található.
Ezek feltárása nagyjából már megtörtént.

lehetőséget nyújtanak a területre gyalog, kerékpárral és lóval érkezőknek, megismerhetik a tanyasi ember
életformáját, az állattartást és a térség történelmét.

A térség jelenleg nem teljesen feltárt, ám védelem alatt álló igen szép területei közé tartozik a Nyík rét
és a Sós tavak.

A térségben még Tápióságon és Tóalmáson is találhatóak - részben a környezeti neveléshez
kapcsolódó - ifjúsági szálláshelyek.

Farmoson található a Vízparti Élet Háza, amely látogató központként is működik. Az érdeklődők részt

A terület jelentős része ökoturisztikai szempontból feltárt, ám ezek nem képeznek egységes rendszert.

vehetnek a környezeti neveléshez kapcsolódó foglalkozásokon, illetve megismerhetik a vízben, valamint

Több olyan kezdeményezés van folyamatban, amely a természeti értékek további bemutatását irányozza

közelében élő állat- és növényvilágot valamint a csatornázás rejtelmeit.

elő.
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IV/24. ábra: Vadászturizmus vizsgálati tervlap
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IV/25. ábra: Turistautak, tanösvények vizsgálati tervlap
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szárazgőzes aromakabin) merülő-medencével és büfé is. A szolgáltatások közt szerepel a masszás,

Gasztroturizmus
A Tápió-vidék térségében számtalan gasztronómiához kapcsolódó rendezvényt és fesztivált tartanak.
Több településen évente esedékes borfesztivál vagy verseny (Bénye, Farmos, Kóka, Tápiószentmárton),
pálinkafesztivál (Bénye, Gomba, Újszilvás), valamint sörfesztivál (Tóalmás) is van. Kifejezetten helyi
ételek bemutatására szerveződő rendezvény például a kávai tökös lecsófesztivál, a pándi meggyfesztivál,
a sülysápi kemencés disznótor, a szentlőrinckátai paprika fesztivál, a tápióbicskei hurkatöltő nap és a
tápiósági rétessütő fesztivál. Azonban a gasztronómiai kínálatok minden más fesztivál során
elengedhetetlenek. A fesztiválok során javarészt a helyi termékek árusítása javasolt.
Az egyik legnépszerűbb rendezvény az újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál – Hungarikumok kiállítása
és vására a Bolyhos és Fia Bt. szervezésében, mely közel 20 000 látogatót vonz évente.

úszásoktatás és babaúszás. A medencéket mozgáskorlátozottak is igénybe vehetik.
Az utóbbi években a strand területén Dj Yoko szokott koncertet adni.
A strand rész jelenleg felújítás alatt áll, a mellette levő területeken akár bővítésre is van lehetőség. A
fürdőház mellett található jelenleg egy 10 fős panzió, ami a fürdő tulajdona, itt is van lehetőség a
fejlesztésre. Problémát jelent, hogy kevés megfelelő szálláshely van a fürdő környékén.
Szent András Gyógyvizes Strand, Tóalmás
A strand a település ÉK-i részén, a Hajta-patak mellett 1,6 ha-on terül el. Vizét 2004-ben gyógyvízzé
nyilvánították Szent András gyógyvíz néven. A fásított, szépen karbantartott területen 3 medence található,
egy úszómedence, két gyógyvizes medence, melyből az egyik gyermekmedence. Ezenkívül található itt
röplabda pálya, kispályás focipályák, büfék és üzletek.
A strand mellett található egy 2,3 ha-on fekvő kemping, melyen 65 lakókocsi számára biztosított a

Tömegturizmus
Fürdők
A Tápió-vidék termálvizekben gazdag, a szénhidrogén kutatófúrásoknak köszönhetően több
településen is termálvizet találtak, ezek közül négy kúton strand is épült. A 4 település: Nagykáta, Tóalmás,
Tápiószentmárton és Tápiógyörgye. Ezek közül jelenleg csak egy, a nagykátai téliesített, vagyis zárt
résszel is rendelkezik. (IV/8. ábra)
Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő, Nagykáta
A fürdő a település déli részén 5,3 ha területen fekszik. A fővároshoz közel helyezkedik el és könnyen
megközelíthető, mivel mellette található egy buszmegálló és a vasútállomás is gyalogosan 10 perc alatt
elérhető. A fürdő erőssége, hogy egy erdős területen épült ki, így ma is természetes környezetben, szép
idős fák között fekszik. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a termálkút vízét “KÁTA-VÍZ” néven
gyógyvízzé nyilvánította. A gyógyvíz jó hatással van többek között az izom-, ízületi és idegfájdalmakra.
Két részből áll a strand részből és a fürdőház részből, így külön, vagy kombinált jegyet is lehet vásárolni.
A strand építése 1988-ban kezdődött meg, ekkor épült ki 4 hidegvizes medence és 1 melegvizes
gyógymedence. A hidegvizes medencék közt található egy gyermekmedence, egy tanmedence, egy
úszómedence és egy bébipancsoló. A strand részen emellett található játszótér, öltözők, zuhanyozók,
strandfoci és röplabda pálya, büfék és árusok. A strand rész csak tavasztól őszig tart nyitva.
A fürdőház 2012-ben épült meg. 3 medencével rendelkezik, egy gyógymedencével, egy melegvizes
medencével és egy hidegvizes kiúszó medencével. Emellett van itt 3 szauna (gőzkabin, infra-szauna,

közmű csatlakozás. Ezenkívül egy épületben találhatóak a kiszolgáló helyiségek. A kempingből a strand
közvetlenül megközelíthető.
A kemping mellett egy vendégház, illetve ifjúsági szálláshely is található táborhellyel. A vendégház
29 férőhelyes. A strand területén szokták megrendezni a Tóalmási Sörfesztivált és az Almás sütemény sütő
versenyt. A kemping jól kihasznált, nyugdíjasok és külföldiek kedvelt célpontja.
Tápiószentmártoni termálstrand
A strand a település keleti részén az üdülőterületen, 10 ha-on található. Vízét gyógyvízzé minősítették,
alkalmas gyulladások, ízületi kopások és sérülések kezelésére. A strand 4 medencével rendelkezik, egy
gyógymedencével, egy strandmedencével, egy úszó- és egy gyermekmedencével. Ezenkívül a területén
találhatóak még homokfoci- és strandröplabda-pálya, játszótér, büfék, üzletek, öltözők is. A strandon
masszázs is igénybe vehető.
Több programot is szoktak rendezni a strand területén, pl. homokfoci bajnokság, éjszakai zenés
fürdőzés.Problémát jelent, hogy tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető és a téli időszakban nem
üzemel a strand. Előnye viszont, hogy szállás és vendéglátóhely is található mellette.
Tápiógyörgyei strand
A strand a település nyugati részén fás területen található. 3 medencével rendelkezik egy hidegvizes
úszómedencével, egy melegvizes körmedencével és egy pancsolóval. A területen találhatók még öltözők,
büfé, kézi- és focipálya. A strandon úszótáborokat és tábori úszóversenyeket is rendeznek.
A strand mellett ifjúsági tábor található, 70 férőhellyel és sátorozási lehetőséggel.
A tábor remek kapcsolatot ápol a német testvértelepüléssel, ez a vendégeken és a fejlesztéseken is
megmutatkozik.
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IV/26. ábra: Fürdők vizsgálati tervlap
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A térségben töltött vendégéjszakák száma egy olyan indikátor, amely a turizmus mértékét jól

Fesztivál/rendezvényturizmus
A Tápió-vidék rendkívül sok helyi és térségi jelentőségű eseménnyel rendelkezik. Ezek általában egy
napos programok. Kiemelten jelentős a TápióFeszt és a Tavaszi Hadjárat, mint több napos országos
jelentőségű rendezvény. Jellemző, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban sűrűsödnek a programok,
amikor lehetőség van szabadtéren elhelyezni a rendezvényeket. A települések legtöbbje rendelkezik
művelődési házzal, vagy faluházzal, de ezek inkább koncertek, előadások, színművek előadására
alkalmasak méretükből adódóan. Emellett több településen olyan rendezvényházak, csárdák stb.
találhatóak, melyek szintén helyet adnak ezeknek a nagyszabású eseményeknek, például a
tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark.
Az események közel 40%-át a falunapok, szüreti fesztiválok, búcsúk teszik ki. Emellett jelentős
számban (15%) vannak gasztrofesztiválok, ezek javarésze sör-, bor- vagy pálinka fesztivál. A kulturális,
illetve zenei fesztiválok hasonlóan nagy számban találhatóak meg. A túrák és sportrendezvények, valamint
a hagyományőrző programok is jellemzőek. 6 településen lovas eseményeket is tartanak. Végül kisebb
számban megjelennek természetbarát, szakrális, gyermek és motoros események is.
A Tápió-vidék településein megrendezésre kerülő rendezvényeket, időpontjaikat a IV/4. sz. melléklet
tartalmazza.

szemlélteti. Sajnos a Tápió-menti települések esetében ez a szám igen alacsony, jónéhány településen
nulla. A probléma forrása világossá válik, ha megnézzük a szálláslehetőségek, illetve a férőhelyek számát.
Sajnos e tekintetben komoly hiányosságokat tapasztalunk, melynek következménye, hogy nagy számú
vendég fogadására nincs felkészülve a térség. Jelenleg a rövid tartózkodási idő jellemző a látogatásokra.
Vendéglátóhelyekből szintén nincs sok a területen. Ez természetesen összefüggésben van az alacsony
látogatószámmal, hiszen vendégek nélkül nem tudnak hosszútávon fennmaradni ezek a szolgáltató
egységek.
A turizmus fellendüléséhez szükség van megfelelő közlekedési infrastruktúrahálózatra. A Tápió-vidék
települései között találunk jó és rossz kapcsolatokkal rendelkezőket egyaránt. Utóbbiból sajnos több van.
Az egyéni közlekedés sem egyszerű mindenhol a közúthálózat hiányosságai miatt, de a tömegközlekedés
a vasúttal nem érintett településeken kifejezetten nehéz. Az utazás sokaknak csak több átszállással oldható
meg. A vasútállomással rendelkező települések között is van néhány, melynek településmagja távol
helyezkedik el az állomástól, így a központ megközelítése plusz időt vesz igénybe.
Manapság egyre elterjedtebb a kerékpár használata, már városi környezetben is. A Tápió-mente
településein sokan használják ezt a közlekedési módot a hétköznapokban. A kerékpáros infrastruktúra
azonban kiépítetlen. A helyi lakosok ismerik az utak forgalmát, de a vendégeknek sokkal nagyobb
biztonságérzetet nyújt, ha kijelölt kerékpárutat használhatnak. A kerékpározás népszerűsödése és a

IV/5. Konfliktusok
A térség adottságai jó lehetőséget biztosítanak a turizmus fellendülésére, de figyelmet kell fordítanunk
azokra a tényezőkre, amelyek gátolhatják a fejlődést.
Általánosan elmondható, hogy a vidéken nagymértékű információhiány van jelen. Az egyik alapvető

biztonságos közlekedés miatt a hálózat fejlesztése mindenképp indokolt.
A periférikus elhelyezkedés nem csak a közlekedési kapcsolatok tekintetében jelenthet problémát.
Központi intézmények híján egyes községek lakói, látogatói, nem tudják helyben elintézni az ügyeiket. Ez
a periférikus helyzet megnehezíti a turisták ott töltött napjait is, így kevésbé lesz vonzó számukra a
település.

információforrás, amely a településeket hivatott bemutatni a települések honlapja. Ezek a honlapok

A turizmus fejlődése akkor valósulhat meg, ha vannak olyan személyek, akik valóban ebben a

jelenleg többnyire aktuális híreket írnak le, valamint a kötelező tartalmak, mint például a helyi rendeletek

szektorban szeretnének tevékenykedni. Jelenleg azonban a turisztikai vállalkozások száma igen alacsony

megtalálhatók rajtuk, de a turisztikai célpontok, nevezetességek sok esetben nem kerülnek bemutatásra.

a térségben.

A látnivalók, események csak akkor tudnak látogatókat vonzani, ha ismerjük őket. A Tápió-vidék

A főváros közelsége számos előnnyel jár. Ugyanakkor van néhány negatívuma is a kis távolságnak.

értékeit azonban a helyiek sem ismerik hiánytalanul. Fontos lenne ezen értékek tudatosítása a helyiekkel

Budapesten rengeteg turisztikai attrakció van, melyek nagy számú látogatót vonzanak. Ez káros hatással

és az ide látogatókkal egyaránt. Lényeges információforrások a tourinform irodák, amelyből azonban

lehet a Tápió-vidékre, ugyanis a potenciális látogatók egy része inkább Budapestet választja úticélul. Ez

hiány van a térségben.

az elszívó hatás a munkaerőpiacra is jellemző. A legtöbb ágazatban dolgozók találhatnak a fővárosban

Helyi termékek szép számban készülnek a településeken. A termékekkel kapcsolatos
marketingtevékenység azonban hiányos. Az értékesítést megkönnyítené, ha ezen termékeket szélesebb
körben reklámoznák.

munkát, így a turizmusban, vendéglátásban elhelyezkedők is nagy arányban ott helyezkednek el.
A települések vonzerői csak úgy tarthatók fenn, ha használják, karbantartják őket. Néhány faluban
azonban lassú elvándorlás figyelhető meg. Ez minden tekintetben negatív következményekkel jár, ezért
törekedni kell olyan fejlesztésekre, amelyek a lakosok megtartását ösztönzik.
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Szolgáltatói és látogatói oldalról is fontos a látogatás ideje. A területen lévő attrakciók jelenleg főként
tavasztól őszig nyújtanak programlehetőséget. Ez a szezonalitás megnehezíti a turizmusban dolgozók
megélhetését. A szezonalitáson kívül a területi koncentráció sem előnyös, mivel csak egy-egy helyszín
forgalmát növeli, így egyes területekre túl sok, másokra túl kevés vendég érkezik.

jelenthetne a környező települések és akár Budapest tekintetében is. Ehhez azonban nagyszabású
együttműködés szükséges.
Hasonló fejlesztéseket szeretnének a Gombai Pega majorban, mely szintén kitűnő hely lenne adottságait tekintve - a terület lovasturizmusának fejlesztésére. Jelenleg a tulajdonos szoros kapcsolatot

A Tápió-vidék akkor tud igazán jól fejlődni, ha az egyes részei összehangoltan működnek. Ez

ápol a közelben lévő horgásztó tulajdonosával, valamint a helyi lovas közösséggel. Régebben egy Pilisi

vonatkozik a különféle programok időpontjának összehangolására, illetve a fejlesztések összehangolására

pincészettel volt együttműködése, melyhez hasonlót szeretne a jövőben is kialakítani valamelyik környező

egyaránt. A térségben ez az együttműködés jelen pillanatban hiányos. A fejlesztések tőkehiánya szintén

településen működő borászattal. A fejlesztésekhez azonban szükség lenne egy szálláshely és

nehezíti a turizmus fejlődését.

vendéglátóhely kialakítására, még széleskörűbb együttműködésre, illetve önkormányzati támogatásra,

A természeti értékek komoly turisztikai potenciált rejtenek magukban. Ezek megőrzése, fenntartása

pályázatokra.

fontos feladat a vonzerő megőrzéséhez. Sajnos azonban még a védett területeken is jelen vannak bizonyos

A farmosi, gombai és tápiógyörgyei lovarda alkalmas lenne a térségben lovasturisztikai központ

károsító folyamatok. A folyamatok egy része emberi tevékenység, egy része pedig természetes változások

kialakítására, amelyek köré szerveződhetnének kiegészülő szolgáltatások. Az ide látogató lovasok itt

következménye. A tavak feliszapolódása például természetes folyamat, amely azonban kotrás híján a nyílt

tartását egy közeli vendéglátóhely, szálláshely biztosíthatná. A tartózkodás hosszabbítását a környékbeli

vízfelület lassú eltűnésével fenyeget.

rendezvények, fesztiválok és program lehetőségek (tanösvények, túraútvonalak, tematikus útvonalak)

Az említett problémákra kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hogy minél kevésbé akadályozzák a térség

segíthetik. A központok pedig a tájékoztatást és a helyszínek, programok összekötését szolgálhatják. (IV/9.

fejlődését.

ábra)

6. Javaslatok

IV/5.2 Horgásztavak fejlesztése
A horgásztavak bevétele a horgászok mennyiségétől függ. A kevésbé népszerű tavak is látogatottabbá

IV/5.1 Lovasközpontok kialakítása

tehetők, ha több embernek adódhat meg a lehetőség a használatára, vagy megközelítésére. A sporttal való
ismerkedést elősegítené, ha a látogatóknak lenne lehetősége kölcsönözni horgászfelszereléseket.

A térség erős lovasturisztikai potenciállal bír, aminek alapkövei a meglévő lovardák. Azonban több
településen is igény lenne kisebb lovarda, lovastanya, vagy akár nagyobb lovasközpont kialakítására. Az
egyik ilyen kezdeményezés Farmoson található. Kasza Tamás farmosi - már meglévő, de saját telkén
működő - lovardája mellett tervez egy lovasturisztikai központot kialakítani a Hajta patak mentén, egy már
tulajdonában lévő, de szinte üres telken. Egy olyan bázis létrehozása lenne a cél, ami egyben lovagló pálya,
díjugró és fogathajtó pálya és akár szabadtéri rendezvényhelyszín is lehetne. Kezdőknek is lehetőség volna
lovaskocsi és lovashintó hajtásra, kötött keretek között. A helyszín gyermek és felnőtt táboroknak (nyári
tábor, életmód tábor), kirándulásoknak, csapatépítő tréningeknek is megfelelő lenne. Kasza Tamás ezen
kívül nyitott állatsimogató létrehozására is. Szálláshely tekintetében a Göbölyjárási Tápió Közalapítvány
Ifjúsági Szállásra épít, azonban, ha a fejlesztések mind megvalósulnak akkor szükség lehet egy külön
szállásra is, mely az állandó táboroztatásnak helyet ad. Ezen kívül a szakmai tréningek miatt egy másfajta

A megközelítő utak fizikai állapota leromlott, vagy nem megfelelően kiépített. Javasoljuk azok
felújítását. Az információs táblák elhelyezése a falvakban szintén elősegítik a tavak megtalálását. A
kevésbé igénybevett tavak esetében érdemes megfontolni a funkcióváltás lehetőségét. Különös tekintetben
a mesterséges megjelenésű tavaknál, ahol a természeti értékek térnyerése kevésbé jellemző, ezért
rekreációs célokból nem látogatott. Például egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a vízi sportok,
vagy a kutyastrandok. Az új funkciók témájában is számtalan rendezvény, verseny tartható. Amelyik tónak
környezetében lehetséges, érdemes kempingezésre alkalmas területeket kialakítani és üzemeltetni, illetve
a környezetét parkosítani.
A rendezvények megfelelő reklámként szolgálhatnak. Javaslataink a horgásztavak tulajdonosainak és
kezelőinek összefogását irányozná elő, annak érdekében, hogy a tavaknál tartandó rendezvények
összehangolhatók legyenek és minél változatosabb programokat nyújtsanak a látogatók számára.

vendégkör kialakulására lehet számítani, így érdemes lenne egy igényesebb szállás kialakítása is. A
fejlesztések lehetővé tennék egy olyan lovasturisztikai központ kialakulását, mely hatalmas vonzerőt
41

IV/27. ábra: Lovasturizmus javaslati tervlap
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IV/5.3. Terepíjászat Centrum kialakítása Pándon

48-49-es honvédek nyomában
A térség egyik nemzetközi ismeretségű rendezvénye a tavaszi hadjárat Tápióbicske és Nagykáta

A pándi lőtér helyszíne alkalmas lenne terepíjászat centrum kialakítására, ahol íjászversenyeket és

határában zajló csatájának megidézése. Ennek az eseménynek az ismertségét kihasználva jó ötlet lenne

ehhez kapcsolódó különböző programokat, kézműves és helyi termékeket árusító vásárokat lehetne tartani.

egy tematikus útvonal létrehozása a környéken. Az útvonal bemutatná a szabadságharcnak a térséghez

Az íjászathoz szorosan kapcsolódik a lovaglás is, így a javasolt lovastúra útvonalainkat elvezetnénk a

kapcsolódó pontjait, mint például a Tápiószelén állomásozó Dessewffy-t és a Sűlysáptól Isaszegre tartó

létrehozandó centrumhoz. A centrum rendezvényeit a lovastúrák időpontjaival hangolnánk össze. A

csapatok útvonalát, valamint a nagykátai Kossuth beszédet.

programok egész napos kikapcsolódást jelentenének minden korosztály számára. A centrum területén
kempingezésre alkalmas területeket is érdemes kialakítani, hogy nomád, hagyományőrző táborokat is
lehessen szervezni.

Tápió vidékének tájházai
A térségben legtöbb településen üzemel tájház, faluház, helytörténeti kiállítás. Ezeknek a
kiállításoknak az összehangolásával fel lehetne tárni a térség hagyományait, értékeit és történetét. A

IV/5.4. Szálláshelyek és vendéglátóhelyek bővítése
A látogatók szükségleteinek kielégítése szempontjából elengedhetetlen a jelenlegi alacsony számú
vendéglátóhely és szálláshely mennyiségének növelése. A várható kereslet alapján fontosnak tartjuk a
meleg élelmet biztosító vendéglátóhelyek nyitását, illetve a minőségi szálláshely kialakítását.
A kereskedelmi egységeket tekintve a településcsoport kínálata a turisztikai által generált mennyiségi
és minőségi keresletet nem elégíti ki. Tehát a meglévő kereskedelmi egységek bővítése és újak nyitása
szükséges, melyek kielégítik a turizmus speciális igényeit. (ökotermékek).
A helyi termékek árusítására a meglévő egységekben kell polcot biztosítani, vagy önálló értékesítési
pontot kell létrehozni. Továbbá szükséges olyan kereskedelmi szolgáltatáscsomagok kialakítása, amelyek
biztosítják az attrakciók maximális kihasználhatóságát (kerékpár- és egyéb eszközök kölcsönzése, vezetett
túrák). (IV/10. ábra)

múzeumok tematizálása után célszerű lenne felfűzni ezeket egy közös útra.

Tájfajta növények bemutatása
A térségben számos település névadója lett egy-egy zöldség tájfajtájának mind például a Nagykátai
bab, a Szentmártonkátai vöröshagyma, a Tápiószelei földimogyoró, a Tápiószentmártoni köles és a
Farmosi paradicsom. Ezeken a fajtáknak a bemutatása lehetőséget biztosít a térség agrokulturális
örökségeinek feltárására.

Madárbarát Tápió
A térségben változatos madárvilág lelhető fel. Ezek Natura 2000-es védelem alatt állnak. A már
meglévő madárlesek, madármegfigyelő állomások és gyűrűzőhely összekapcsolásával lehetőség nyílik a
Tápió vidék madárvilágát bemutató tematikus, több napos útvonal létrehozására.

IV/5.5. Tematikus útvonalak
Kincsem Vágta Lovastúra
Tápiószentmárton legerősebb legendájára alapozott lovas túrázás, melynek útvonala kismértékben
eltérne a gyalogostól, így új területek és látványok nyílnak meg. A megálló- és pihenőhelyeken táblák
ismertetik a csodaló történetét, a végállomás a Kincsem Lovaspark lenne.
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IV/28. ábra: Szálláshelyek javaslati tervlap
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A zöldút nem csak az útvonalak kialakításából és a jelek felfestéséből áll. Fontos eleme a kiszolgáló

IV/5.6. Turistaútvonalak, tanösvények fejlesztése
A Tápió-vidékén sok helyen előfordul a turistajelzések, valamint az azokat kiegészítő információs
táblák hiánya. Ezért javasoljuk a főbb csomópontokban útbaigazító (helyeket, távolságot és időt
tartalmazó) táblák kihelyezését, mint például a Pilisi parkerdő területén. Továbbá a parkolók és
pihenőpontok területén fontos lenne térképes információs táblák kihelyezése, mely megkönnyítené az
odalátogatók tájékozódását. A jelenlegi turistaútvonal hálózat szakszerű felfestésére mielőbb keretet kell
biztosítani, illetve a korábban említett javasolt és bizonytalan útvonalakat is mielőbb rendbe kell tenni.
A térségtől északra futó Mária zarándokutat is javasoljuk átvezetni Szentlőrinckáta településen illetve
hozzá kapcsolódóan egy kis férőhelyű zarándok szállás létesítése is célszerű lenne a településen.
Szükséges a térségben található kilátók megfelelő karbantartására is figyelmet fordítani. Valamint
szükségszerű lenne továbbá új pihenőhelyek létesítése, illetve ivóvíz és parkolóhelyek biztosítása a turisták
számára.
A térség igen széleskörű tanösvények kiegészítésére javasoljuk több településen helytörténeti túrák
kialakítását például Sülysápon. A térség élővilágát és történeti múltját bemutató tanösvényeket kialakítása
is érdekes lehet, például Tóalmás és Szentmártonkáta között, illetve egy az intenzív üvegházas termesztést
bemutató tanösvény Szentlőrinckátán.

eszközök használata, mint például parkolók kialakítása, pihenőhelyek létesítése, gazdasági és szolgáltatási
elemek elhelyezése az útvonalak környezetében.
A tervezett hálózat két fő tengelyre épül, az egyik a régi Sóúton halad, a másik az Alsó- és Felső-Tápió
között fut. Ezenkívül részét képezik olyan útvonalak, amelyek a kerékpáros tereptúra-útvonalakat kötik
össze, és olyanok, amelyek a tervezett tereplovas útvonalakat teszik átjárhatóvá.
A Tápió vidékén ajánljuk egy egységes utcabútor arculat kialakítását, amely a brand részét képezi és
kiemeli a térség összetartozását. Az útvonalak mentén javasoljuk térség részeként egységes fasorok
létesítését, amely segítséget nyújthat a tájékozódásban az arra járó turisták számára. Tanácsos továbbá az
egységes tájékoztató táblák kihelyezését is amely tartalmazza a látnivalókat a turistajelzéseket a korábbani
fejezetben már kifejtett módon.
A natúrpark létrehozásával egyidejűleg javasoljuk a zöldútvonalak kijelölését és a zöld Z jelzés
felfestését. Rövidtávon javasoljuk a két fő tengelyt olyan módon kialakítani, hogy alkalmas legyen lovas,
lovaskocsis, biciklis, babakocsis és biciklis használatra is. Illetve a települések összekötési hiányosságát
pótló útvonalak megépítés például Nagykáta és Szentmártonkáta között vagy Gomba és Tápióság között.
A hálózat kiszolgálását szolgáló infrastruktúra kialakítás is szükséges, mint például pihenőhelyek
létesítése vízcsapokkal, kerékpártárolókkal, helyi termékek vásárlására lehetőség biztosítása és
parkolóhelyek létesítése.

IV/5.7. Zöldút kialakítása
A zöldutak olyan többfunkciós útvonalak, amelyeken motoros járművek nem haladhatnak. A
funkciójuk lehet a helyi összefogás erősítése, a gazdaság élénkítése, a térség feltárása és a sportolni és
pihenni vágyók kiszolgálása. A fenntartható turizmus számára, a természeti értékek feltárásával kiválóan

A zöldút felvirágoztatásának elősegítéseként ajánljuk a fejlesztés folyamán marketingszakemberek,
turisztikai referensek és tájépítészek bevonását valamint konzultációt a Zöldutak Módszertani
Egyesületével. A zöldútvonal hátterét biztosítandó indítványozzuk a pontgyüjtőkártyák bevezetése és egy
telefonos applikáció elkészítése - részletesebben lásd a marketing és kommunikációs fejezetben. (IV/11.
ábra)

alkalmassá teszi az aktív és passzív pihenni vágyóknak is ezt a térséget.
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IV/29. ábra: Útvonalak javaslati tervlap
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IV/5.8. Látogatóközpont fejlesztés
Farmos
Rövidtáv
A legfontosabb feladat információs táblák kihelyezése, jelek felfestése a közeli tanösvények
eléréséhez. Jövő tavasztól érdemes lenne WiFi elérhetőséget biztosítani az odalátogatóknak.
A farmosi látogatóközpont első számú fejlesztésének javasoljuk, hogy mielőbb kezdődjenek meg a
munkálatok és legyen a környezete rendezve, parkosítva, ehhez ajánljuk tájépítészmérnökök
szakértelmének bevonását. A kert építése során a tájfajta növények (pl. Nagykátai bab, Szentlőrinckátai
paradicsom) bemutatása és egy külön kis kertrész kialakítása lenne ideális, ahol haszonnövények
bemutatására is sor kerülhetne. Minél sürgetőbbnek érezzük a buszok bejutásának és parkolásának
megoldását is.
Középtáv
Célszerű és hasznos lehet az épület energiagazdálkodásának egy részét napenergiából megoldani,
amely jelentősen csökkentheti hosszú távon a fenntartási költségeket. A területen egy kültéri tanterem
létesítésével a kertben pergolával és egy olyan pihenőpontot kialakítható lenne, ahol elérhető a WiFI.
Hosszútáv
A Vízparti Élet Házának hosszú távú feljesztésként érdekes és hasznos lehetne a gyökérzónás
szennyvíztisztítás bemutatása egy akvaponiás termesztés segítségével. Ehhez szükséges egy üvegház
létesítése olyan módon, hogy ne rontsa a település összképét. Ajánlott a hozzá kapcsolódó környezet
rendezése is. Az üvegházban célszerű lenne, hogy a korábban említett tájfajta haszonnövények is legyenek
termesztve és bemutatva.

IV/30. ábra: Akvaponiás rendszer müködése

Tápiógyörgye
Rövidtáv
A település elhelyezkedéséből adódóan és a jelenleg ott található tájház témájának köszönhetően
javasoljuk ennek a múzeumnak a felújítását és látogatóközponttá alakítását. A kiállításon érdemes lenne a
táji, kultúrtörténeti és természeti örökségek bemutatni.
A település zöldfelületeinek fejlesztésénél a madár és pillangóbarát növények alkalmazása lenne a
legideálisabb. Illetve a településen jelenleg működő “Kalandok a pusztában” kezdeményezés megfelelő
kitáblázására és szélesebb körben történő ismertetésére is fontos figyelmet kell fordítani.
Középtáv
A strand területére megfontolandó egy mezítlábas tanösvény és egy illatkert kialakítása, továbbá a
“Kalandok a pusztában” új útvonalakkal és pihenőkkel történő kiegészítése.
Hosszútáv
Az ifjúsági tábor mellé a térség turisztikai felkapottsága miatt érdemes lenne egy látogatóközpontot
elhelyezni, amely a természetismereti témakört mutatná be és az év bármely szakában oktatást tudna
biztosítani környezeti nevelés és a természettudományos témakörökben.

Gomba
Rövidtáv
Javasoljuk, hogy rövidtávon alakítsanak ki az felsőfarkasdi önkormányzati tulajdonba lévő volt tanyasi
iskolában egy környezeti nevelésre és napközis táborok létesítésére alkalmas tanulóhelyet.
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Ezzel a beruházással együtt érdemes lenne kialakítani ezen a településrészen egy turisztikai és

is biztosítsuk irányjelző és információs táblákkal, szükség esetén pedig gondoskodni kell a

kerékpáros pihenőpontot vízvételi lehetőséggel, információs táblákkal, WiFi lehetőséggel és parkolóval.

környezetrendezésről és padok, szemetesek kihelyezéséről.

Középtáv

A tervezett zöldút hálózat érinti ezeket az értékeket is.

A település környékén ajánljuk az alternatív erdőgazdálkodást bemutató erdők telepítését, például

A túra a következő értékeket érinthetné (a teljesség igénye nélkül):

szálaló erdőgazdálkodás, honos fajták ismertetése, kevert erdők, energiaerdők, és egy a fafajtákat és az



Blaskovich Kúriamúzeum, Tápiószele

ápolásukat bemutató tanösvény létesítését, amely vakok számára is élvezhető lenne például az egyedi



Göbölyjárási kápolna, Tápiószentmárton

kérgek kihelyezésével.



Blaskovich-kápolna, Tápiószentmárton

Hosszútáv
A térség bemutatására javasoljuk egy új látogatóközpont létesítését a Salföldi major mintájára. Az
együttes megközelítéséhez ideális lenne a Mende felőli út, melyet olyan módon lehetne fejleszteni, hogy
buszokkal is lehessen használni. A komplexum bemutatná a löszdombságot és az erdő növény és
állatvilágát. A látogatóhelyen egy térségi információs pult elhelyezésére is lehetőséget kéne biztosítani
ahol elérhetőek a vezetőfüzetek. A központ mellé érdemes lenne egy erdei iskolát létesíteni, amely akár
két osztály befogadására is képes lenne. A környezeti neveléshez szükségszerű lenne egy vetítőterem és
tantermek kialakítása is, melynek helyet kellene biztosítani az épületekben.

IV/5.9. Épített örökség túra
A vidék gazdag kulturális örökséggel rendelkezik. Az egykori nemesek nyomán sok kastély és kúria
található itt, valamint templomok, amelyek vonzóak a turisták számára. Néhány kastély és kúria
funkciójában jelenleg is turisztikai attrakcióként jelenik meg, mint például a Blaskovich Kúria múzeum.
Ezenkívül több olyan is van, mely szépen karban van tartva, de valamilyen más funkcióval rendelkezik és
nem vagy csak részlegesen látogatható, de külsejük és környezetük is vonzó látványt nyújt. Végül vannak
olyanok, melyek jelenleg rossz állapotúak, de amennyiben felújítják és funkcióval látják el, ezek is
vonzerővé válhatnak. A templomok többnyire szépek, jó állapotúak és vannak olyan kisebb

IV/5.10. Fürdőfejlesztések
A térség bővelkedik a termál- és gyógyvizekben, ennek kihasználásával nagy számban érkeznének
családos, fiatal és senior korosztály vendégei is. Azonban nem lenne szerencsés minden fürdő hasonló
fejlesztése, hiszen elvonnák egymástól a vendégeket. A fürdők adottságai alapján úgy gondoltuk, hogy a
nagykátai fürdő fejlesztése során elsősorban az idősekre és a gyógyulni vágyókra kell összpontosítani, míg
a tápiószentmártoni strandon egy inkább fiataloknak és főleg családosoknak szóló élménystrandot lehetne
kialakítani. Emellett a többi fürdőnek megmaradna a természetes jellege. Valamint további településeken,
ahol egyelőre csak termálkút áll rendelkezésre, ki lehet alakítani kisebb helyi jellegű strandokat.

Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő, Nagykáta
A strand rész jelenleg felújítás alatt áll, a mellette levő területeken bővítésre is van lehetőség, itt
további medencéket vagy kempingezőhelyet is lehetne elhelyezni. A fürdőház mellett található jelenleg
egy 10 fős panzió, ami a fürdő tulajdona, itt egy új épület létrehozásával és a fürdőházzal való
összeköttetéssel ki lehetne bővíteni a fürdőház szolgáltatásait, különböző gyógyászati szolgáltatásokkal.
A fürdő környékén jelenleg kevés szálláshely van, így a fürdő egyre növekvő forgalmával számolva
szálláshelyek létrehozását is javasoljuk.

különlegességet jelentő elemek is, mint a kápolnák. Ezeknek azonban meg kell oldani a láthatóságát, mert
a turisták jelenleg nem tudják megtekinteni ezeket a kincseket.
Azt javasoljuk, hogy ezek az értékek egy épített örökség túra keretében kerüljenek a figyelem
középpontjába. A tematikus útvonal tartalmazná a legfontosabb, látogatható vagy legalábbis
megtekinthető kastélyokat, kúriákat, templomokat és kápolnákat, de más kultúrtörténeti értékeket is
érinthet. Ehhez egy kiadványt kell létrehozni, mely tartalmazza az útvonalat és az említett értékeket,
valamint feltünteti a közelben található egyéb jelentős vonzerőket és vendéglátóhelyeket, továbbá részletes
leírást ad az érintett látványosságokról. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy a turisták tájékoztatását helyben

Tápiószentmártoni termálstrand
Míg a nagykátai fürdő elsősorban gyógyfürdőként szolgálna, addig a tápiószentmártoni strand
élményfürdő vagy vízi vidámpark lehetne. Ehhez megfelelő adottságokkal rendelkezik, hiszen a strand
egy üdülőterület közepén fekszik, ahol lehetőség van új szállás- és vendéglátóhelyek kialkítására is, a már
meglévők mellett. A strand körül még körülbelül 7 ha beépítetlen terület található, mely teret ad a
fejlesztéseknek. A 311-es főútról könnyen megközelíthető, habár a vasútállomástól gyalogosan nehezen
elérhető. Ezt a problémát falubuszokkal, esetleg lovaskocsival lehet megoldani.
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A tápiószentmártoni vízi vidámpark kialakításához további medencék és fedett rész kialakítása

megközelíthető helyre, kerítéssel körbevéve kell elhelyezni, tájba illesztve kell elhelyezni, hogy vizuálisan

szükséges, mint például hullámedence, sodró medence, különböző típusú óriáscsúszdákkal, például

zavaró elemei ne legyen. A használat belépődíjhoz kötött kell, hogy legyen, hogy fedezni lehessen a fürdő

úszógumis csúszda, bobcsúszda, hullámcsúszda, kamikáze csúszda. További a szórakozást biztosító

fenntartását. Kisebb rendezvények esetén lehetőség lenne a fürdő teljes kibérlésére is, pár órára vagy akár

különleges elem a vízibár. A termálmedencében vízigomba és vízsugaras masszázspontok elyezhetőek el.

egész napra.

A vízi élmények mellett kisebb sportpályák, játszótér és szabadtéri fitnessz kialakítása is javasolt. A strand
élményhez további kiegészítő elemek fejlesztése is szükségesek, úgy mint a vendéglátó egységek, üzletek.
Továbbá sokféle programlehetőséget is kínálna ez a park, például éjszakai fürdőzés. Az új épület
kialakításánál a termálvíz hőjének felhasználásával klímabarát épület alakítható ki.

Tápiószőlősi feltörő termálvíz kihasználása

IV/5.11. Attila Palota és témapark
A legenda szerint a Tápió-vidéken élt egykor Attila hun vezér, itt állt egy magaslaton a fapalotája és
úgy hiszik itt is temették el talán a Tápió-patakban. Emellett a vidék rendkívül gazdag régészeti leletekben
bővelkedik, itt tlálták meg a híres szkíta aranyszarvast is, melyet ma a Nemzeti Múzeum őriz. Továbbá itt
élt Kincsem, a híres Csodakanca, a lovasprogramok és a lovaskultúra jelenlétét ez is megalapozza.

A település történetének tanulmányozásánál kiderült, hogy 1963-ban az eredetileg kőolaj és

Attila legendájára építve javasoljuk egy nagyszabású témapark kiépítését Tápiószentmártonban. A

földgázkutatásra készült meddő kútból, 70 fokos termálvíz tört fel. A kút mellé az 1970-es évek végén egy

park tematikájában megjelenne Attila és a hunok történelme, de emellett kinyújtva ezt a történelmi idősíkot

fürdésre is alkalmas medencét építtettek. Hamarosan a kút körüli területet felparcellázták és eladták. Ennek

az egész ősmagyar történelmébe is bepillantást nyújt. A téma alapján a park egyben örökségpark is, mivel

a területnek a fejlesztésére, bővítésére az idegenforgalom számára hasznosítási tervek készültek az utóbbi

az ország, illetve a vidék történelmi örökségét is bemutatja. Egy ilyen témapark egész napos szórakozást

években, de egyelőre semmi sem valósult meg. Úgy gondoljuk a feltörő vizet mindenképp érdemes

nyújt minden korosztálynak, főleg családoknak. A témapark országos jelentőségű. A témaparkok

hasznosítani, de a szomszédban lévő fürdő jelenléte miatt azzal összhangban, egymást kiegészítve, hogy

rendszerint akkora keresletet vonzanak, hogy hozájárulnak egy térség gazdasági fellendüléséhez, mert

ne vonzzák el egymástól a látogatókat. Tápiószőlősnek szüksége van fejlődésre, hogy erősödjön, mint

katalizátorként szolgál más fejlesztésekhez.

önálló település és mivel nem rendelkezik nagy jelentőségű természetvédelmi területekkel, úgy gondoljuk,

Attila neve világszerte ismert, így már ezáltal felkeltheti a külföldiek érdeklődését. A vidék legendái

hogy a falusi turizmus mellett akár a tömegturizmusra is lehetne építeni. Ehhez kiváló eszköz lehet a

és szellemisége mellett más fontos szempontok is alkalmassá teszik ezt a területet a témapark kialakítására.

termálvíz felhasználásával létesített, a másiktól eltérő jellegű, beltéri, főleg télen és hidegebb időkben

A település a fővároshoz közel helyezkedik el, autóval könnyen megközelíthető, a városközponttól

igénybe vehető gyógymedence.

körülbelül 1 óra alatt. Emellett a Ferihegyi repülőtérhez is közel helyezkedik el, innen a település 40 perc

Tápiógyörgyei strand

alatt elérhető, így nemcsak a fővárosi lakosok, hanem a külföldi turisták is könnyen megközelíthetik a
területet. A témapark helyszíne mellett taláható a Kincsem Lovaspark, ahol máris több turisztikai attrakció

A Tápiógyörgyei strand jelenleg jól kielégíti a környék és a táborozók igényeit. Csak kisebb

megjelenik, valamint étkezési és szállási lehetőségeket is kínál. Itt található az Attila-domb is, mely híres

fejlesztések lehetnek szükségesek, mint például egy gyermekmedence kialakítása. További a strandhoz

zarándokhelye a gyógyulni vágyóknak. Emellett a fürdő jelenléte is fontos tényező, mint járulékos

kötődő fejlesztés egy látogatóközpont létrehozása a strand mellett.

szolgáltatás. Ezzel együtt a látogatók több napos tartozkódása is megvalósulna.

Pánd

A park célja elsődlegesen a szórakoztatás és a szórakozva tanulás, emellett pihenésre is szolgál és
étkezési, vásárlási, valamint szállás lehetőséget is nyújt. Kialakításában törekedik a történelmi hűségre, de

Javaslatunkban olyan szabadtéri fürdőt képzelünk el, amit a túrázók, kirándulók tudnának igénybe

nem elsődleges célja, viszont minél nagyobb teljességgel megidézi a kor hangulatát, hogy a látogató

venni. Ez egy intimebb, kis medencékkel ellátott szabadtéri fürdőhely lehetne, például erdélyi vagy magyar

mintegy egy másik világban érezhesse magát. Ezt az átszellemülést a technológiai elemek, a vizuális és

erdei fürdők mintájára, természetes anyagokból (fából) kiépítve. Dézsás vagy medencés formában is

hangeffektusok is elősegíthetik, például 4D-s bemutatók.

elképzelhető. A medencék mellett pihenőpad, asztal, öltözőfülkék állnának a rendelkezésre, így a fürdés

A park fedett épületből és parkból áll. Az épületben kiállításoknak, rendezvényeknek ad helyet, a park

mellett ebédelni, pihenni is lehetne. A fürdőt túraútvonalak mellé, de személygépjárművel is

pedig szabadtéri programoknak. A fedett rész kialakítása elengedhetlen, tekintettel arra, hogy rossz
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időjárás esetén is kihasználható legyen a park és a látogatási időszak minél hosszabbra nyúljon, esetleg

IV/5.12. Javasolt programok, rendezvények

akár a téli időszakban is. Fontos része továbbá a parknak, hogy a témához illő spontánnak tűnő showelemek jelennek meg lépten-nyomon, például korhű ruházatban lovasok vonulnak, solymásszal lehet
fotózkodni.
A témapark fő épülete Attila fapalotája lenne, ez nem teljesen korhű rekonstrukciót jelent, de azt
megidéző épület lenne, melyben helyet kapnának a kiállítások, interaktív bemutatók. Körülötte több kisebb
arculatában illeszkedő kiszolgáló épület helyezkedne el, valamint a szabadtéri pihenőhelyek és
rendezvényhelyek. Emellett hagyományos nomád szálláshelyek is helyet kaphatnának a területen, mely
remekül szolgálna hagyományőrző gyermek- és ifjúsági táborok esetén.

Keresd az Aranyszarvast!
Évi több alkalommal rendezett kincskereső túra a két település térségében, amely szintén a
hagyományőrzésre és a helyi sajátosságok megismerésére koncentrál. Lehet nappali és éjszakai is. A
legtöbb kincset, ami lehet bármi, szarvasra utaló tárgy) megtalálók jutalmat kapnak (pl. oklevél, póló,
aranyszarvas kitűző, plüssfigura, stb.)

Vizes élőhelyek világnapja

A programok a korabeli szokásokat, a mindennapi életet is bemutatnák. A programok közt megjelenhet
a korabeli események, ünnepek eljátszása, pl. harcjelenetek, solymászat, vallási események, lovas-íjász

A térség vizes élőhelyekben gazdag ezért javasoljuk a Madárvártában vagy a Farmosi látogat

bemutató, játékos történelmi ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások gyermekeknek, mely a

központban megtartani február 2-án a vizes élőhelyek napját. A rendezvény keretein belül bemutató séták

hagyományos mesterségekhez kapcsolódik, korhű lakomák megrendezése.

által lehetőséget biztosítani a Farmosi nádas és a Nyíki rét megismerésére. Továbbá náddal, gyékénnyel

Az előadások, kiállítások Attila történetét mesés jelleggel mutathatná be a legkisebbek kedvéért.

és fűzzel kapcsolatos kézműves foglalkozások tovább színesítenék a palettát.

Az attrakciókat javasolt olyan módon kialakítani, hogy több napos programot biztosítsanak a

Gombai gomba fesztivál

vendégeknek, ehhez a település más attrakcióit is be lehet vonni.
Javasolt továbbá a korabeli mesterségek bemutatása, pl. kovács, bőrműves, ötvös. Ezeket a
hagyományos termékeket megvásárlását is lehetővé kell tenni.
A gyerekeknek további program lehet egy régészeti oktatójáték is. A helyszín táboroztatást is lehetővé
tenné.
Az étkezési lehetőségeknek illeszkedniük kell a mai igényekhez, de javasolt hagyományos vagy annak
gondolt és jellegzetes magyar ételek és helyi termékek kínálata. Szuvenírboltot is el kell helyezni, ahol
emléktárgyakat és hagyományos termékeket lehet megvásárolni.
A pihenés biztosításához zavartalanabb zöldterületek kialakítása is szükséges piknikezőhellyel, árnyas
padokkal.
A témapark más attrakciók bevonásával fenntarthatóvá válhat, úgy mint a fürdő fejlesztése. Ez

A község nevéből és elhelyezkedéséből adódóan ősz közepén keülne megrendezésre ez a fesztivál.
Ebből az alkalomból országos gasztronómiai verseny is lehetne, továbbá a térség megismerésére számos
ismertető túra indulhatna a több napos esemény ideje alatt.

Országos vásár napok Nagykátán
A település 1743 május 25-én kapta meg a mezővárosi rangot. Az oklevélben az szerepelt, hogy évente
háromszor tarthat országos vásárnapot. Ezek időpontja január 25-e Szent Pál napja, április 24-e Szent
György napján és szeptember 14-e Szent Kereszt napja. Javasoljuk ezen vásári hagyományok
visszaállítását, illetve a tavaszi alkalommal a térségben hiányosnak tekinthető országos állatvásár
megtartását is egy állatszépség versennyel egybekötve.

biztosítja az egész éves látogatottságot.
Fontos, hogy a park létrehozása infrastruktúra fejlesztéseket is igényel. A megközelíthetőség javítását
tartalmazza az utak, információs táblák, kerékpárutak fejlesztése, illetve kiépítése. Az autós megközelítés
mellett, hangsúlyozzuk, a tömegközlekedéssel való elérhetőség javítását. Ehhez a távolsági buszok
megállóinak módosítása, és a vasútállomáshoz helyi buszjárat, lovaskocsi vagy kerékpármegosztó hálózat
csatlakoztatása. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével a témaparkot a fürdővel is össze kell kötni.

Tájfajták fesztiválja
Szeptember 14-én Nagykátán javasoljuk az országos vásárral összehangolva egy agrokultúrális
esemény létrehozását amelynek a középpontjában a térség tájfajtái kerülnének. A fesztiváltl a Tápiószelei
NöDiK szervezésével és zsűrizésével létrejövő növény szépségversen koronázná meg.
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IV/5.13. Rendezvények összehangolása
A gazdaságosság és a fenntartható fejlődés érdekében fontos, hogy a települések rendezvényei is
összhangban működjenek, ezért javasoljuk egy kommunikációs és koordinációs menedzsment
létrehozását, amely a különböző, rendezvényekkel (is) foglalkozó civil közösségeket irányítja és fogja
össze.
Az új események kialakításánál fokozottan oda kellene figyelni arra, hogy a térségben mikor milyen
rendezvényekből van hiányosság, mint például télen kevés a versenysporthoz kapcsolódó rendezvény.

Hobbi csomag
● Természetfotós kirándulás (korhatár nélküli)
○ Élményígéret: Természeti élmények, élményszerű tanulás, szakmai fejlődés, szórakozás.
○ Célcsoport: fotósok, természet iránt és fotózás iránt érdeklődő fiatalok, idősebbek
○ Időtartam: 1 nap
○ Látnivalók: Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területei (évszaktól függően változó)
○ Időszak: egész évben
○ Leírás:
Mivel a környék és a települések bővelkednek a természeti és kulturális látnivalókban és a tájkép sem
elhanyagolható szépségű, ezért ez egy ideális hely természetfotós túrák szervezésére. A túrákat egy profi

IV/5.14. Csomagajánlatok
A csomagajánlatok célja a látogatási és tartózkodási idő növelése elősegítve a bevételek növekedését,
a gazdasági fejlődést, valamint a fejlesztések megalapozását.

fotós és egy természetjáró szakember, vagy jó helyismerettel rendelkező helybéli vezetné. A túrán előre
egyeztetett helyszíneket érintenének, ahol lehetőség van a különleges szépségű vagy ritkaságú állatok,
madarak, növények vagy tájkép fotózására, megfigyelésére. A fotós minden állomáson az adott objektum
fotózásához szükséges információkkal, tanácsokkal látná el a látogatókat, a túravezető pedig a látott
értékekről, adna bővebb információt.

Egészség és kirándulás csomag
● Vidéki élet
○ Élményígéret: A program célja a vidéki élet és életmód jellegzetességének bemutatása,
illetve a fogathajtás és hintóhajtás kipróbálása a természetközeli területen, a Hajta patak és
az erdő mellett.
○ Célcsoport: A vidéki élet szerelmesei, családok és munkahelyi csoportos látogatók.
○ Időtartam: 1-3 nap
○ Látnivalók:
■ Blaskovich kúria
■ Hajta patak mente
■ Nyík rét
○ Időszak: májustól augusztusig
○ Leírás:
A térség nem csak természeti értékeiről, hanem a lovashagyományairól is híres, ezen kívül van olyan

● Összművészeti alkotótábor
○ Élményígéret: Régmúlt idők hagyományainak felelevenítése, alkotás öröme, kézműves
hagyományok
○ Célcsoport: Alkotni vágyó fiatalok és idősebbek, vidéki hangulatra vágyók
○ Időtartam: 1 vagy több nap
○ Látnivalók:
■ tájházak, faluházak, művelődési központok meglátogatása, bemutatása
■ rendezvények, falu napok
○ Időszak: Nem szezonális
○ Leírás:
A kézműves termékek gyártása örök népszerűségnek örvend, azonban vannak olyan technikák,
amelyeket otthon eszköz vagy szakértelem hiányában nem tudunk elkészíteni. Az alkotótáborok rendezése
történhet önállóan, melynek során különböző technikák alapjait sajátíthatnák el a látogatók több nap alatt,

lovarda, mely lovasterápiával is foglalkozik, emellett pedig életmód tréningeket is szervez. Az olyan

de javasoljuk, hogy más hagyományőrző táborokba is vegyenek részt az oktatók az egyszerűbb tárgyak

érdeklődőknek ideális programlehetőség, akik vevők a vidéki élet ízeire, kipróbálnák magukat a

készítésének bemutatásában egy-egy program keretében. A több napos alkotótáborok során például a

fogathajtásban és hintóhajtásban, amely hatalmas élményt jelenthetne számukra, illetve régóta

zománcfestést,

foglalkoztatja őket az egészséges életmód, a lelki egyensúly elérését segítő előadások. Igény szerint a

hagyományokhoz. Az alkotótábor létesítését például Újszilváson ajánljuk. A tábor helyén több

program (tartózkodási időtől függően) kiegészülhet fürdőzéssel, múzeum látogatással is.

technikához tartozó berendezések létrehozása ajánlott (pl. égető kemence). Fontosnak tartjuk, hogy az

agyagozást,

kosárfonást,

bőrműveskedést

ajánljuk,

melyek

kapcsolódnak

a

eszközöket, anyagokat a tábor tudja biztosítani a résztvevők számára.
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íjászat alapjait, és különböző kézműves termékeket készíthetnének. A résztvevők elszállásolására a sátras

Lovas csomag
● Lovastábor a Tápió-vidéken (gyermekeknek)
○ Élményígéret: Természeti élmények, élményszerű tanulás, csapatépítés,
○ Célcsoport: 7 - 15 év közöttiek korosztályonként
○ Időtartam: 1-2 hét
○ Helyszín: Gombai / Farmosi / Pándi lovarda és környezete
○ Látnivalók:
■ Nagyobb és kisebb lovardák meglátogatása
■ Állatsimogatás
■ Lovaglás futószáron/ karámban / terepen
■ Lovas hagyományok megismerése
■ Lóápolás és lószerszámok megismerése
■ Fürdőzés
■ Tábortűz és sütögetés (táborzárás)
○ Időszak: júniustól - szeptemberig
○ Leírás:
A lovasturisztikai központtá alakítható lovardák (farmosi, gombai, tápiógyörgyei) több napos
táborokat rendezhetnének különböző programokkal. A minél több látogató vonzásának érdekében
javasoljuk, hogy több tábort is szervezzenek a lovaglók fejlettségi szintjük szerint. Például lehetnek

megoldás ajánlott, ezzel is növelve a hangulatot.
● Hagyomány és vallás útján
○ Élményígéret: vallási örökségeink megismerés, néptánc hagyományaink felelevenítése,
kézműves hagyományaink bemutatása
○ Célcsoport: kultúra és örökség iránt érdeklődő vendégek, vallás felé nyitott vagy vallásos
érdeklődők
○ Időtartam: 2-3 nap
○ Látnivalók:
■ művelődési házak, faluházak
■ tájházak
■ templomok
■ néptánc foglalkozások
■ kézműves foglalkozások
○ Időszak: nem szezonális
○ Leírás:
A programon résztvevők megismerkedhetnek a helyi közösségekkel, részt vehetnek templom
látogatásokon, ezen kívül a hagyományos vidéki életformába is beletekinthetnek. A tehénfejéstől, a
tojásszedésen át, egészen a birkaterelésig részt vehetnek a gazdálkodás folyamataiban. Ezt kiegészítve
néptánc és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.

táborok a teljesen kezdők számára, kisebb létszámmal és több oktatóval, ahol elsajátíthatják a lovardákban
a sport alapjait. A haladók és profik számára a Tápió-vidéket bemutató egy vagy többnapos
tereplovaglások az ajánlottak vezető segítségével.

Vidéki csomag
● Pándi hagyományőrző tábor
○ Élményígéret: Terepíjászat megismerése, hozzá kapcsolódó eszközök és a népi
hagyományokkal ismerkedés.
○ Célcsoport: fiatalok, íjászat, népi mesterségek iránt érdeklődők
○ Időtartam: több napos
○ Látnivalók:
■ helyi faluházak, tájházak megismerése
■ Pándi lőtér
■ Íjász mesterség megismerése
■ Kézműves és népi mesterségek bemutatása
○ Időszak: júniustól - szeptemberig
○ Leírás:
A fejlesztések során már említettük, hogy a Pándon található lőteret terepíjászat centrummá érdemes
alakítani. A centrumnál javasolt több napos gyermektáborokat rendezni, melynek során elsajátíthatják az

● Mézek és méhek útján
○ Élményígéret: A Tápió-Vidék mézeinek íze, mézkóstolás, mézeskalács készítés
○ Célcsoport: gyermekes családok
○ Időtartam: 4-5 óra
○ Látnivalók:
■ méhészetek
■ mézkóstolás
■ mézes játékok
■ gyermekprogramok
■ méhekkel való ismerkedés
○ Időszak: áprilistól októberig
○ Leírás:
Mind tudjuk, hogy a szorgos méhek munkája milyen fontos mind a beporzás, mind pedig az édes
mézük miatt. Ennek a megismertetése a gyermekekkel igen lényeges. A mézes utakon ezért egyrészt a
mézek megismerését, kóstolását, másrészt pedig a szorgos méhek munkájának ismertetését integrálná
programjaiba. Lehetőség lenne találkozni a méhészekkel és méhekkel. Ezen kívül a gyermekek részt
vehetnének mézes játékokon, mézeskalács készítésen, mézes mesének egy tea és az elkészített
mézeskalácsok mellett.
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játékokat, míg a nagyok gasztro túrán vehetnek részt a helyi termékek kóstolása révén. A rendezvény
● Magyar puszta
○ Élményígéret: Budapestre érkező külföldi turistáknak szánt program, mely lovaglást,
tereplovaglást és lovaskocsizást foglalna magában a „magyar pusztában”, aminek a végén
egy tanya mellett bográcsban elkészített magyaros ebédet elfogyaszthatnak.
○ Célcsoport: főként külföldiek
○ Időtartam: 1 nap
○ Látnivalók:
■ lovarda
■ tanya
■ magyar ételek
○ Időszak: májustól-szeptemberig
○ Leírás:
Budapest közelsége miatt a külföldi turisták számára ez a térség könnyebben elérhető, mint például a
Hortobágy. Mivel hasonló adottságokkal rendelkezik, igy ideális hely lehet lovasműsorok számára és a
vidéki életmód bemutatására is alkalmas a térség, így kialakulhat a „Magyar puszta” turizmus.
A Budapestre érkező külföldi vendégeket kellene elsősorban ezen a turisztikai terméken belül
megcélozni, hiszen itt, a fővárostól nem messze bele kóstolhatnak a magyar pusztába, megnézhetik a
magyar Alföldet. Ehhez azonban mind a szálláshelyek, mind a vendéglátóhelyek fejlesztésre szorulnak.
Különös figyelmet kell fordítani a gasztroturizmus fejlesztésére, ezen belül is a helyi termékek
kialakítására. Tematikus utak összeállítása, valamint lovaskocsizási lehetőség megszervezésre is fontos
feladat.

Örökségeink csomag
● ‘48-as utazás
○ Élményígéret: ‘48-as események felelevenítése
○ Célcsoport: kultúra motivált látogatók, szabadidős turisták, kulturális programokat
keresők, idősebb városlátogatók, történelem iránt érdeklődő fiatalok, gyerekcsoportok
○ Időtartam: 1 nap
○ Látnivalók:
■ csata felelevenítése
■ lovas hagyományok megismerése
■ gasztro kirándulás
■ történelmi játékok
■ kézművesség
○ Időszak: április 4.
○ Leírás:
Az április 4.-i Tápióbicskei csatáról megemlékező rendezvényen való részvétel. A látogatók
betekinthetnek a lovas és kézműves hagyományok rejtelmeibe, kicsik kipróbálhatják a történelmi

kiegészülhetne egy nagyobb tematikus túrával mely a csata köré lenne felfűzve.
● Tápióság séta
○ Élményígéret: helyi épített és természeti örökségek megismerése, interaktív szórakozás
○ Célcsoport: kismamák, gyermekek, családosok, mozgássérültek, idősek
○ Időtartam: pár óra
○ Látnivalók:
■ az adott település épített örökségei, parkjai, természeti kincsei
■ ismeretterjesztés
○ Időszak: áprilistól októberig
○ Leírás:
A településeken sok értékes épület, természeti érték elérhetővé válna kismamák, családosok,
mozgássérültek és idősek számára, ha megfelelően kiépített úttal, pihenőhelyekkel, pelenkázóval,
mosdókkal lenne ellátva a település, illetve az értékek környezete. Térképen megjelenítve ezeket, valamint
rövidebb útvonalakat kialakítva, kijelölve ők is értékes időt tölthetnek a településeken. Ilyen rövidebb séta
például a Tápiósági Papp Károly utcában a Cifrakerttől a templomig tarthatna. Gyermekeknek a
túraútvonalak bejárásához egy kitölthető prospektust lehet készíteni, amit átvehetnek a településeken és a
séta során különböző állomásokon, táblákon bizonyos feladatokat kapnának, a prospektusban pedig a
megfelelő helyre a válaszokat megadhatják, színezhetnek, stb… A helyes és teljes kitöltésért a séta végén
valami kis apróságot kapnának jutalmul a gyermekek, így játszva tanulhatnak.

Rendezvényeink csomag
● Tavak fesztiválja
○ Élményígéret: könnyed séta vagy aktív kikapcsolódás a tavak partján
○ Célcsoport: horgászok, horgászat iránti érdeklődők, vizisportok szerelmesei, pihenni
vágyók
○ Időtartam: 1 nap
○ Látnivalók:
■ horgasztavak
■ természeti értékek
○ Időszak: júniustól szeptemberig
○ Leírás:
A tápió-vidéki tavak népszerűsítésére különböző rendezvények szolgálhatnak alapul. Mint már azt
korábban említettük, a horgásztavak tulajdonosainak érdekegyeztetése elengedhetetlen ennek
megvalósításában. A több napos fesztiválok programjai napról-napra másik tónál lehetnének
megrendezve, különböző programok keretében. Az érdeklődők horgászversenyeken, vízi sportokban
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vehetnének részt. A rendezvények egész napos kikapcsolódást tennének lehetővé minden korosztály
számára. A települések helyi termékinek bemutatásának és vásárlásának lehetősége is ajánlott.

A térségi szinten egységes, de emellett településenkénti egyedi arculat kialakítását az is segítené, ha
minden település kapna egy “brand”-et, amely azonos tematika szerint lenne megállapítva minden
településen. Például a tematika lehetne különleges állat- vagy növényfajok megjelenése. Az egyeztetések

● Lovas áldás
○ Élményígéret: lovas hagyományok megismerése, gasztronómiai utazás, bál
○ Célcsoport: családok, fiatalok, lovasok, külföldiek, bárki aki szeretne részt venni egy
hagyományőrző rendezvényen
○ Időtartam: 1-2 nap
○ Látnivalók:
■ lovas attrakciók
■ viseletek
■ lovas eszközök
■ lovas hagyományok
■ gasztronómiai érdekességek
■ vásár
■ környék természeti értékei
○ Időszak: szeptember
○ Leírás:
A rendezvény feleleveníti azt a lovas hagyományt mely során a csatába indult katonák lovait megáldja
a helyi tiszteletes. A Lovas-áldás során több ezer érdeklődő érkezik a területre és részt vehet a lovas
felvonuláson, relikviák és viseletek felvonultatásán, láthatja a néptánccsoportok előadását, valamint az

során kiválasztott brand-ek egy olyan eszközt jelenthetnének a településeknek, melyekre egyéb gazdasági
szempontokból is építhetnének. Például Farmos esetében a gólya lehetne a község arca, vagy
Tápiógyörgyén a bíbic, melyek új intézmények, rendezvények névadói lehetnének. A márkák grafikai
megjelenése is ajánlott logók formájában, melyek a település üdvözlőtábláin, turisztikai kiadványokban is
megjelenthetnének.
Érdemesnek tartjuk egy applikáció elkészítését, melyen keresztül nyomonkövethetőek lennének a
térségre vonatkozó turisztikai adatok. A program egyik része a natúrpark eseményeit, rendezvényeit
mutatná be. A másik menüpont természeti értékeket és az ehhez kapcsolódó tematikus utakat és
tanösvényeket tartalmazná. A következő menüben az épített örökségek és az ehhez kapcsolódó tematikus
utak kerülnének bemutatásra, továbbá a kulturális értékek is megjelenhetnének. Egy másik pontban a helyi
termékek kerülnének ismertetésre, illetve még elérhetőek lennének turisztikai rekreációs szolgáltatásokkal
kapcsolatos, valamint a pontgyűjtő kártyákhoz kapcsolódó információk és elfogadóhelyek.
Az applikációban beépítésre kerülne egy útvonaltervező, amelynek segítségével elérhetőek lennének
a térség pontjai különböző közlekedési típusokkal (kerékpárral, személygépkocsival, stb.)

éjszakai lovasbálon mulathatja át az éjszakát.

IV/5.15. Kommunikációs és marketing eszközök fejlesztése
A turizmus fellendítéséhez elengedhetetlen a marketing és a kommunikációs eszközök fejlesztése.
Javasoljuk egy Turista kalauz naprakész kiadványát, mely egy zsebnyi helyben elfér és a
programlehetőségeket, látnivalókat mutatja be a térség egészére. Ezenkívül egy turisztikai kiadvány
létrehozását, mely a turizmus szektor aktív szereplőit foglalná magában, elérhetőségüket, mely segíti a
közös együttműködést.
Másrészt fontosnak tartjuk az internetes megjelenést, mely jelenleg igen hiányos. Egy rövidfilm
elkészítése a vidékről, a helyi érdekességek, tanösvények, kulturális és természeti örökségek,
programlehetőségek bemutatásával. Valamint a Naturpark logójával kialakított szórólapok, füzetek
kiadása, ajándéktárgyak készítése és egy egységes arculat kialakítása is lényeges lenne a térség jövője
szempontjából.
A Tápió vidékének örökségeit fontos volna bemutatni mind az ott élők mind az oda látogatók számára.
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Mellékletek
II/1 melléklet – Népességszám változása a Tápió-vidék településein
Folyamatosan növekvő

Mende népessége 1784-2015

Nagykáta népessége 1784-2015
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Népesség 492 978 1164 1330 1578 1915 2078 2542 2833 3203 3540 3726 3885 3715 4145 4131 4225

0

17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
1787
Népesség 2494 5045 5093 6028 7560 8910 9975 11005 10764 11271 11913 12061 12590 11915 12574 12467 12678

Szentmártonkáta népessége 1784-2015

Sülysáp népessége 1890-2015
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0

1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
Népesség 2459 2427 2927 3519 4380 4954 5537 5730 5991 6603 6978 7011 6513 7674 8195 8240
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Folyamatosan növekvő

Tápiószele népessége 1784-2015
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17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
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Népesség 956 1556 1604 2052 2359 2889 3131 3902 4313 4670 5390 5886 6173 5874 6370 6177 6203

17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
1787
Népesség 2227 1855 2202 2874 3368 4064 4863 4852 5041 5347 5632 5427 5673 5382 5822 5914 6244

Stagnáló

Káva népessége 1784-2015

Gomba népessége 1784-2015

900

3500

800

3000

700

2500

500
400
300
200

2000
FŐ

FŐ

600

1500
1000

100

500

0

0

17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
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Népesség 400 574 577 734 756 782 728 728 719 682 712 661 655 608 674 658 648

17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
1787
Népesség 959 2047 2312 2340 2390 2630 2851 2828 2697 2885 2754 2569 2613 2428 2700 2870 2990
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Stagnáló

Úri népessége 1784-2015
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Csökkenő, de az utóbbi években kis mértékben növekvő

Bénye népessége 1784-2015

Tápióbicske népessége 1784-2015
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17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
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Népesség 776 901 958 1009 1111 1227 1214 1437 1198 1283 1460 1346 1323 1091 1170 1179 1225

17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
1787
Népesség 1415 2653 2779 2970 3354 3818 4184 4226 3993 4141 3805 3171 3093 2923 3311 3404 3657
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Csökkenő, de az utóbbi években kis mértékben növekvő

Pánd népessége 1784-2015

Tápióság népessége 1784-2015
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17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
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Kóka népessége 1784-2015
6000
5000

FŐ

4000
3000
2000
1000
0

1784
- 1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
1787
Népesség 1852 2857 3219 3465 4001 4436 4394 4868 4661 4638 5100 4722 4319 3989 4172 4338 4455
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Folyamatosan csökkenő

Farmos népessége 1784-2015
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17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
1787
Népesség 545 1328 1368 1585 1957 2369 2828 3184 3526 3946 4084 3705 3689 3265 3630 3506 3569

Újszilvás népessége 1890-2015
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Folyamatosan csökkenő

Tápiószőlős népessége 1890-2015

Tápióság népessége 1784-2015
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17841869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015
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Népesség 719 1358 1308 1446 1821 2289 2317 2596 2525 2647 2806 2605 2516 2302 2653 2601 2738
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II/2. melléklet – Koreloszlás a Tápió-vidék településein
Magas fiatalkorú/középkorú lakossági arány

Kiegyenlített, kis mértékben elöregedő lakosság
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II/3. melléklet – Vándorlási egyenleg a Tápió-vidék településein
Pozitív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (növekedő odavándorlási arány
)

Farmos oda- és elvándorlási egyenlege 1990-2015
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Pozitív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (növekedő odavándorlási arány
)

Sülysáp oda- és elvándorlási egyenlege 1990-2015

Szentlőrinckáta oda- és elvándorlási egyenlege 1990-2015
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Pozitív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (növekedő odavándorlási arány)

Újszilvás oda- és elvándorlási egyenlege 1990-2015
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Negatív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (utóbbi években enyhén növekedő odavándorlási arány)
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Negatív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (utóbbi években enyhén növekedő odavándorlási arány)

Negatív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (magas elvándorlási arány)
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Negatív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (magas elvándorlási arány)
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Negatív irányú vándorlási egyenleg az elmúlt évtizedben (magas elvándorlási arány)

II/4. melléklet – A Tápió-vidék településeinek közösségi és oktatási intézményei
Település
Bénye

Farmos

Tündérkert Óvoda (Bénye-Káva napközi-otthonos óvoda)

Káva

Tündérkert Óvoda (Bénye-Káva napközi-otthonos óvoda)

Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal Bényei Kirendeltsége;
Bénye Község Önkormányzata

Általános iskola /4-8. évfolyam/ (Bénye-Káva együtt üzemelteti)

Általános iskola /1-3. évfolyam/ (Bénye-Káva együtt üzemelteti)

Községi Kultúrház

Farmosi Községi Óvoda

Káva Község Önkormányzata

Farmos Község Általános Iskola

Gomba

Polgármesteri Hivatal

Intézmény

Kóka

Községi Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Kossuth Lajos Általános Iskola

Művelődési Ház és Könyvtár

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Műveldési Ház és Sportcsarnok

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Civil Ház és Kossuth Falumúzeum

Faluház, könyvtár, Civil Szervezetek Háza

Mende

Óvoda és bölcsőde
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Nagykáta

Géza Fejedelem Általános Iskola

Wass Albert Művelődési Központ

Polgármesteri Hivatal

Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény

Városi Napközi Otthonos Óvoda

Estikék Idősek Otthona

Mátray Gábor Általános Iskola

Imre Sándor Általános Iskola

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nagykátai Tagiskolája

Faluház és könyvtár

Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet

Tóalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szentmártonkáta

Aprajafalva Óvoda

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Székely József Református Általános Iskola

Tájház

Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola

Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tájház

Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház

Városgazdálkodási Szervezet

Tápióbicske

Gyermeklánc Óvoda

Napközi-otthonos óvoda

Földváry Károly Általános Iskola

Általános iskola

Fehér István Művelődési Ház

Községi konyha

Községi Könyvtár

Művelődési Ház

Sülysáp

Gesztenyefa óvoda

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola

Pánd

Szentlőrinckáta

Tápiógyörgye

Kastélykert Óvoda

Speciális Szociális Otthon

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Gólyahír Bölcsőde

Bartók Béla Zeneiskola

Csicsergő Óvoda

Községi Könyvtár és Művelődési Ház

Móra Ferenc Általános Iskola

Gondozási Központ

Szent István Általános Iskola

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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Tápióság

Gézengúz Óvoda

Művelődési Ház

Papp Károly Általános Iskola

Sportcsarnok és Tanuszoda

Községi Klubház és Tornacsarnok

Tápiószőlős

Könyvtár

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiósági Iroda
Tápiószecső

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Faluház

Pöttöm Óvoda

Idősek Gondozási Központja
Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Tóalmás
Damjanich Művelődési Ház

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Helyőrségi Klub

Községi Művelődési Ház

Családi Fészek Néprajzi Múzeum
Központi Konyha

Községi Könyvtár
Újszilvás

Csicserke Óvoda

Faluháza és Községi Könyvtár

Blaskovich János Általános iskola

Sportcentrum

Polgármesteri Hivatal

Tápiószentmárton

Kerekerdő Óvoda
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Nagyközségi Könyvtár
Tápiószele

Mesevár Óvoda

Úri

Napsugár óvoda

Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Városi Könyvtár

Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Blaskovich Múzeum

Polgármesteri Hivatal

Napsugár Óvoda

BAB-USKA Tájház

Kubinyi Ágoston Általános Iskola
Földváry Miklós Művészeti Iskola
Magyary-Kossa Sámuel Könyvtár
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II/5. melléklet – A Tápió-vidék civil szervezeteinek listája
Település
Bénye
Bénye
Bénye

Civilek

Tevékenység

Bényei Dolina Kulturális és Sport
kulturális programok szervezése
Egyesület
Bényei
Lányok
Asszonyok
hagyományok ápolása, jótékonysági
Hagyományőrző Néptánccsoport
rendezvények
Pántlika Néptánccsoport
tánc

Kapcsolat
kovacse2216@gmail.com
és

Bénye

Napsugár nyugdíjas klub

érdekképviselet, sport és kulturális tevékenység

Bénye

Pálinkafeszt szervezők

fesztiválszervezés

Bénye

Polgárőrség

polgári védelem

Gomba

Rozmaring Hagyományőrző Egyesület

hagyományőrzés

Gomba

Dalárda Egyesület

hagyományőrző és gasztronómiai rendezvények

Gomba

Magfalváért Egyesület

Gomba

Gomba-Bénye Földműves Egyesület

Kóka

Kóka Néptáncegyüttes

Kóka

MME Tápió-vidéki Munkacsoportja

egyéb

- hagyományos, önellátó paraszti gazdálkodás
bemutatása
- falu közösségi építése
-”Mintaként Alkalmazott Gondviselés”
érdekvédelem, agrárkultúra védelme, mezőgazdsaság
népszerűsítése, támogatása, a természetes környezet ás táj
védelme
tánc
madárvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi
munkák

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
kulturális, közösségi

blan2216@gmail.com

hagyományőrző

ruzsinszki.ibi@gmail.com

hagyományőrző

lomenerzsi@upcmail.hu
matyi.r@freemail.hu
szombati.attila0425@gmail.com

szociális
gasztronómiai
szociális

2217 Gomba Gombai út 60.
06-70-776-9709
smiklos1@freestart.hu

hagyományőrző

2217 Gomba Kölcsey F.u.18
06-20-573-9076
szegedi.csaba@gomba.hu

gasztronómiai

Kolozsi Tóth Gábor
06-20-.933-1377
kolozsitg@gmail.com

hagyományőrző

Szabó Gyula (elnök)
Cím: 2217 Gomba, Bercsényi M. u.
5/A.

természeti, táji

Szívós István 06-20-363-8294
iszivos1@gmail.com

hagyományőrző

Kertész László 06-20-555-4249
laszlokertesz@t-online.hu

természeti, táji
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Kóka

Civilek
Biztonság,
Esély
Közhasznú Alapítvány

Tevékenység
a

Kókaiakért

Hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi
integrációjának
elősegítése
érdekében
oktatási,
képeségfejlesztési, kultúrális programok szervezése, ilyen
célú programok támogatása. Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§
c/2. pontjában foglaltak szerinti szociális tevékenység,
családsegítés.

Kóka

Kókai Hegyközség

borkultúra, borfesztivál

Mende

Hagyományőrző Népiegyüttes

hagyományőrzés, tánc

Sülysáp

Sülysápi
Alapítvány

Sülysáp

Sülysápi
Pávakör

Sülysáp

Csicsergők

Nagy Attila
Trefák Istvánné
06-20-426-5103
trefak@mende.hu

hagyományőrző

Az alaptevékenységet a helyi népdalok, népviseletek és
népszokások bemutatásával képviseli a helyi, illetve más
közösségek rendezvényein.

Kis Istvánné
pirimama6767@gmail.com
06-70-419-4505

hagyományőrző

Barátság Nyugdíjas Klub

klubfoglalkoztatások, fellépések, tűdőszűrésen aktív
segítség

Nagy Illésné 06-29-435-815

szociális

Falu Érdekvédelmi Közösség

A szervezet megfogalmazott célja az összefogás
Tápiósápon, összefogás a kiegyensúlyozott Sülysápért.

Hostyinszki Ákos
hosepkft@gmail.com
06-30-452-3684

szociális

Katus Norbert
osszefogas@sulysap.hu
06-20-479-9822
Szabó László
sabola2@freemail.hu
sabola6009]mail.com
06-30-473-9278

szociális

Hagyományőrző

Összefogás Sülysápért Egyesület

Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés

gasztronómiai

szemléletformáló, oktatási

Sülysáp

szervezetek összefogása, támogatása

Sülysáp
Sülysáp
www.tapio.hu

Szekeres-Laczkó Éva kuratóriumi
elnök
2243, Kóka, Kossuth Lajos u. 2-4.

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
szociális

Bálint Sándorné
csicsergoovoda@gmail.com

Nyugdíjas

Közhasznú

Kapcsolat

Egészséges
Alapítvány

és

Erkölcsös

Ifjúságért

Erkölcsi,vallásos nevelés
rendezvények anyagi támogatása

előmozdítása,

vallásos

egyházi
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Település

Civilek

Tevékenység

Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület

Kapcsolat

amatőr csillagászok összefogása

Fodor Antal
sacse@sacse.hu;
fodorantal@upcmail.hu
06-70-347-2409

Sülysáp
www.sacse.hu

Sülysáp
www.sulysapo
te.gportal.hu

Bogdán
Egyesület

Flórián

Önkéntes

Tűzoltó

Sülysápért Közalapítvány
Sülysáp

katasztrófa-védelem

oktatási-nevelési,
fejlesztése

Sülysáp

Sülysápi Helytörténeti Egyesület

Sülysáp

Tápió Természetvédelmi Egyesület

Sülysáp

Tápióvidék Kulturális Egyesület

Tóalmás

Lilaakác Nyugdíjas Klub

Tóalmás

Tóalmási Titánok

színjátszókör

Tóalmás

Tóalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület

katasztrófavédelem

Tóalmás

Tóalmási Bibliai Közösség Egyesülete

vallás

sport

és

kulturális

intézmények

helytörténet

környezet- és természetvédelem, ifjúsági programok,
akciók szervezése, bel- és külföldi szervezetekkel aktív
kapcsolatok teremtése
rendezvények, tapiokultura.hu

hagyományőrzés, idősek felkarolása, kulturális igények
kielégítése

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
szemléletformáló, oktatási

Minkó József
2241 Sülysáp, Táncsics M. u. 15.
sulysapote@hotmail.com
06-30-528-5493

szociális

Faragó György
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

kulturális, közösségi

Csákányi István
06-20-430-1979
mikitapio@gmail.com

hagyományőrző

Bori Attila elnök
Cím: 2241 Sülysáp, Katona József
u. 2.

természeti, táji

2241 Sülysáp, Arany J. u. 2/A

kulturális, közösségi

Palkó Sándorné 06-29-426-461

szociális

Kovács Tímea 06-70-701-8187

kulturális, közösségi

Molnár Zoltán, Elnök
tuzoltosag@toalmas.hu

szociális

-

egyházi
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Tóalmás

Tápiószecső
Tápiószecső

Civilek

Tevékenység

Kapcsolat

Fénytörések Alapítvány a tápiómenti
A szenvedélybetegség elleni küzdelem támogatása,
szenvedélybetegekért
gyógyuláshoz való hozzájárulás
Tápiószecsői Polgárőr Szervezet
Offela Sándor Hagyományőrző Népi
Együttes

Béres Zoltán (elnök)

polgári védelem

szociális

népi kultúra bemutatása

2251 Tápiószecső Szőlő u. 20.
Walter János 06-30-201-3098
walterjanos47@gmail.com

Tápiószecső

Tápiószecső Gazdakör

politika

Tápiószecső

Tápiómenti Tömegsport Alapívány

Anka János 06-30-311-4828
ankane@monornet.hu

Úri

Őszirózsa Nyugdíjasklub

érdekképviselet, programszervezés

Úri

Úri Faluvédő Polgárőr Egyesület

polgárőri tevékenység

Úri

Értékteremtő és Faluszépítő Egyesület

Úri

Szörfi Józsefné Babuska Tájház

Tápió-vidék diák- és tömegsport, népszerűsítése,
kistérségi sportesemények, tehetséggondozás, nevelés

hagyományőrzés,
faluszépítés
tájház, faluszépítés

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
szociális

közösségi

munkák,

programok,

2251 TÁPIÓSZECSŐ MÓRA
FERENC U. 16
Czirják György (szakmai alelnök)
Szőke Attila (elnök)
info@tapiomenti-tomegsport.hu
06-70-630-59-67

hagyományőrző

gazdasági
sport

06-29-456-380

szociális

Nagy József 06-30-337-9363
polgarorseguri@gmail.com

szociális

Úri Rákóczi út.4.06-29-456-616
Nagy József 06-30-337-9363
efeuri@gmail.com

kulturális, közösségi

kalapexpressz@freemail.hu?

kulturális, közösségi
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Civilek
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Nagykáta

Nagykátai Honvédtüzér Alapítvány

hagyományőrzés

Nagykáta

Tápiómente Néptáncegyüttes

Nagykáta

Tájház

Nagykáta

Kátai Szerencsepatkó Lovas Egyesület

Nagykáta
Nagykáta

Gyüréné Szabó Zsuzsanna,
Gyüre Károly
Lovas szolgáltatás
Nagykáta Népfőiskola

Nagykáta

Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület

Nagykáta

Fiatal Baloldal-Nagykáta Egyesület

Kapcsolat

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás

Nagykáta Rákóczi Krt. 65.
06-30/6554-099

hagyományőrző

tánc, hagyományőrzés

Nagykáta Bajcsy-Zs u.9.
06-29/440-075

hagyományőrző

táji értékek bemutatása

Nagykáta Jászberényi u.92
06-29-440-220

A létesítményben fedett lovarda is van. Nyáron
lovastábor szakképzett oktatóval
lovas szolgáltatások
Fenntarthatósági
programunk
keretében
az
ökogazdálkodás elméletét és gyakorlatát kapcsoljuk össze a
vidékfejlesztéssel. Minden év augusztusában gyermektábort
rendezünk, amelynek sikere jövőnket is biztosítja.
Az egyesület által kezdeményezett őszi szüreti felvonulás
és mezőgazdasági vásár az elmúlt években nagy
összefogással megrendezett TÁPIÓ-FESZT ünneppé nőtte ki
magát.
horgászsport fejlesztése, népszerűsítése
Politikai tevékenység

kulturális. közösségi

Fiala-Jandó Dóra, Fiala József
06-70-342-5997
jdora88@freemail.hu

sport

06-70-419-0676
06-70-365-4569
zsuka1971@freemail.hu
Török Zsolt 06-29-440-697
zoltorok@map.elet.hu
Kelemen Ágnes 06-30-968-2134

sport
szemléletformáló, oktatási

Sába László 06-20-9500-763
boco63@gmail.com

sport

societas2008@gmail.com
nagykata@fiatalbaloldal.hu

szociális
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Kapcsolat

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
szemléletformáló, oktatási

Nagykáta

Nagykátai Hétszínvirág Alapítvány

anyagi segítség az óvodának (kirándulás, továbbképzés,
felszerelés)

2760, Nagykáta, Czakó András utca
1

Nagykáta

Nagykátai Szakrendelőért Egyesület

Nagykáta település térségi járóbeteg-ellátása technikai
feltételeinek javítása, a „Népegészségügyi program”
támogatása, az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés és a
járóbeteg-ellátás népszerűsítése, az egészségügyben dolgozók
szakmai képzésének támogatása.

2760, Nagykáta, Dózsa György út 46.

Pánd

Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat

hagyományőrzés

Káplár Béla
+36-29-442-662
hatfontos@gmail.com

hagyományőrző

Pánd

Pándi Helytörténeti és Hagyománykör

hagyományőrzés

-

hagyományőrző

Pánd

Pándi Önkéntes tűzoltók

katasztrófavédelem

Pánd

Csicsergő Pándi Óvoda Alapítvány

Pánd

Pánd-Káva Vadásztársaság Egyesület

Szentlőrinckáta

Szenlőrinckátai
Faluszépítő Egyesület

Kulturális

Nevelés, oktatás, képesség-fejlsztés. A halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése. A SNI-s gyermekek
fejlesztése integrált nevelésének segítése. Ép értelmű autista
gyermek ellátása.
vadászati lehetőség

és

Kultúra, információ, kommunikáció

N. a.
Némethné Lőrincz Erzsébet
2214, Pánd, Arany J. u. 7/a.

Németh Zoltán Szilárd elnök
Cím2214 Pánd, Hunyadi János utca
1.

2255 Szentlőrinckáta
Arany János.u.26
Mészárosné Imre Eszter
06-70-708-6023
imreszter@gmail.com

szociális

szociális
szemléletformáló, oktatási

sport

kulturális, közösségi
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Szentlőrinckáta

A Szentlőrinckátai Római Katolikus
Anyagi segítség nyújtása. Az egyházközség fiataljainak
Egyházközségért Közhasznú Alapítvány részére szabadidős, kulturális programok, nyári táborok
szervezése.

Szentmártonkáta

Szentmártonkáta
Baráti Kör

Szentmártonkáta

Községtörténeti

Szentmártonkátáért 2015

helytörténet
Kultúra, információ, kommunikáció

Kapcsolat
Mészáros János (elnök) - önállóan, a
bankszámla felett Nagy Éva kurátorral
együttesen Cím: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy.
u. 51.

Szentmártonkáta Rákóczi út 54.

Elsődleges tevékenységük
szerinti kategorizálás
egyházi

hagyományőrző

2254, Szentmártonkáta, József Attila
u. 100.

kulturális, közösségi

Szentmártonkáta

Alapítvány a Szentmártonkátai
A Szentmártonkátai Műemlék Jellegű Református
Református Templom Felújítására
Templom engedélyezett építési terv szerinti felújítása és az
ehhez szükséges anyagi és nem anyagi fedezet biztosítása.

Káplár Istvánné
Cím: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi
u 1..

egyházi

Szentmártonkáta

Alapítvány a
szentmártonkátai
Nevelés és oktatás, képesség-fejlesztés ismeretterjesztés
Székely József Református Általános iskolai kereteken belül
Iskoláért

Káplár Istvánné (elnök)
Cím:2254 Szentmártonkáta, Mátyás
Király tér 1.sz.

egyházi

Tápióbicske

Tápióbicske Barátainak Köre

Tápióbicske

Tápióbicske
Hagyományőrző
Honvédtüzér Alapítvány

Tápióbicske

Kortalan Nyugdíjas Klub

hagyományőrzés. Hidi csata és zsemleosztás
szervezése. természeti kincsek védelme, kapcsolatteremtés
segítése.
hagyományőrzés

zenés, táncos produkciók

Tápióbicske Rákóczi út 59.
Bori József 06-30-355-1270

hagyományőrző

Tápióbicske Földváry Károly út.6
Vér János 06-30-401-9697
ver.janos@freemail.hu

hagyományőrző

Tápióbicske Rákóczi út.61.
06-29-421-319
bicske.muvhaz@monornet.hu

szociális
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Tápióbicske

Tápióbicske

Tápióbicske

Civilek
Kikelet Gyöngyfűző Klub

Szorgalmatos
Alapítvány

Lovasgazda

Tápióbicskei Klímabarát Kör

Tevékenység

Kapcsolat

kreatív tevékenység, ékszerkészítés

Tápióbicske Rákóczi út.61.
06-29-421-319
bicske.muvhaz@monornet.hu

A kistérség és az országos lovas túra útvonalainak
kijelölése,
mindenki
számára
elérhetővé
tétele.
Tereplovaglás, lovas túrák szervezése, lebonyolítása.

ismeretterjesztés, előadások

Tápióbicske

Tápióbicskei óvodások mosolyáért
Segítségnyújtás az óvodás gyermekek oktatásához,
Alapítvány
neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez.

Tápióság

Vadvirág
Nyugdíjas Klub

Tápióság

Tápióságért és Hagyományaiért
Egyesület

Hagyományőrző

érdekvédelem, kulturális tevékenység

Kultúra, információ, kommunikáció

Tápiószentmárton

Hagyományőrző Tüzércsapat

hagyományok ápolása, bemutatók

Tápiószentmárton

Szent Márton Nyugdíjas Klub

programok

Tápiószentmárton

Szentmártoni Lovas Egyesület

lovas szolgáltatások

Tápiószentmárton

Zöldike Csoport

óvodapedagógia

2764 Tápióbicske
Nagykátai u.135/a
Benedek Péter Muhari Krisztián
06-70-459-0311;06-70-391-7276
lovasgazda.alapitvany@gmail.com
Török Katalin 06-30-468-3618
torokkatalin09@gmail.com
Tóth Péter
2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út
55.

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
kulturális, közösségi

sport

szemléletformáló, oktatási

szociális

2253 Tápióság
Papp Károly u.41.
phtsag@monornet.hu

kulturális, közösségi

2253 Tápióság Forgács u.39
06-20-442-6484
tapiosagert@gmail.com

kulturális, közösségi

Gajdoss Gábor 06-30-425-8366
kollarjanos@freemail.hu
Majorosi Katalin
muvhaz@gmail.com

hagyományőrző
kulturális, közösségi

Majoros Zoltán 06-70-275-7733
nikoletta0924@gmail.com

sport

Okos Györgyi 06-70-409-8625
okosgyorgyi@gmail.com

szemléletformáló, oktatási
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Tápiószentmárton

Tápió-vidék Természeti Értékeiért
A Tápió-vidék természeti értékeinek feltárásával,
Közalapítvány
megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok,
természetvédelmi tennivalók szervezése és megvalósítása

Tápiószentmárton

Tápiószentmártoni
Csoport

Farmos

Tápió-menti Földtulajdonosok és
Gazdálkodók Egyesülete
Zenélő Ifjúság Alapítvány

mezőgazdasági tevékenységek

Farmos

Farmosi
Vadásztársaság

vadászat

Farmos

Tápió Vidéki Lovas Hagyományőrző
Egyesület.

Farmos

Hunor

Faluvédő

Bérkilövő

N.a.

zene

hagyományőrzés

Farmos

Atlantisz Szabadidő Egyesület

lovaglás

Farmos

Farmosi Életmód Egyesület

Farmosi Napok szervezése
rendezvény, versenyek

Tápiógyörgye

Faluvédő Egyesület

Közrend védelme, bûnmegelõzés

Tápiógyörgye

Tápiógyörgyei
Egyesület

Ifjú

Fúvósokért

zeneiskola, zenekar

Kapcsolat
www.hajtapartja.hu
email: info@hajtapartja.hu
telefon: 06-20/257-6670
Wenhardt Lászlóné (elnök)

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
természeti, táji

N.a.

szociális

2765 Farmos Fő tér 2. Gál Zoltán
z.gal@richter.hu
2765 Farmos Zrínyi u.2.

gazdasági

2765 Farmos Fő tér 1.
Oláh Pál 06-20-477-1921
Fejőné Nemes Nóra
06-20-342-7153
nemesnora7912@gmail.com
Szarvas Attila
szarvas26@freemail.hu
Kasza Tamás
06-70-335-7632
tamasguru@gmail.com
N.a.

Deák F.u 2-4.
MolnárJózsef
06-70-312-3476
Petőfi s. u.12
Szarvas Sándorné
06-53-383-008
ifjufuvosok@gmail.com

kulturális, közösségi
sport
hagyományőrző

sport
kulturális, közösségi

szociális

kulturális, közösségi
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Civilek

Tevékenység

Kapcsolat

Tápiógyörgye

Torockó Baráti Társaság

Kultúra, információ, kommunikáció

József A. u.28
Németh Csaba
06-30-483-4597
nemeth-csaba@freemail.hu

Tápiógyörgye

Nyugdíjas Klub

programszervezés

Tápiógyörgye

Kalász Egylet

Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége
-egyházi programok

Tápiógyörgye

Tápióvidékért Egyesület

N.a.

Tápiógyörgye

Tápióvölgye Közhasznú Alapítvány

Tápiógyörgye

Tápiószele

Tápiógyörgyei
Egyesület

Kutyabarátok

Blaskovich Múzeum Baráti Köre

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
kulturális, közösségi

Deák F. u.2-4.
Megyes Sándorné

szociális

Dózsa Gy. út.90
Varró Antalné

egyházi

Deák F.u.2-4.
Balázs Bernadett
06-53-583-503

kulturális, közösségi

Az alapítvány kulturális tevékenységet, nevelő és oktató,
képességfejlesztő,
ismeretterjesztő
tevékenységet,
környezetvédelmi, ár- és belvízvédelem ellátásához
kapcsolódó tevékenységeket végez, valamint ezen felül
többek között pénzbeli és természetbeli adományokat gyűjt.
Köre
A kutyákat szerető, a kutyás sport (agility, kutyás futás)
iránt érdeklődő emberek összefogása, a sportág
népszerűsítése, azon keresztül az egészséges életmódra
nevelés. Kutyás oktatás (fegyelmező és ügyességi),
továbbképzések biztosítása.

Molnár Zoltán
2767 Tápiógyörgye, Batthyány L. u.
1.
tapiovolgye.alapitvany@gmail.com

Kultúra, információ, kommunikáció. A Blaskovich
múzeum működtetése, oktatási és kulturális programok
szervezése gyerekeknek.

(Terék Mihály, Terék Mihályné)
2766 Tápiószele Múzeum út.13.
06-53-380-157;06-30-409-1241
blaskovichmuzeum@gmail.com

2767 Tápiógyörgye, Csárda u. 8.

szemléletformáló, oktatási

sport

kulturális, közösségi
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Település

Civilek

Tevékenység

Tápiószele

(Tápiószaki
tapioszaki.hu)

Tápiószőlős

HALESZ Tánc Egyesület

tánc

Tápiószőlős

Barátság Nyugdíjas Klub Énekkara

ének

Tápiószőlős

Kozma György
(Kozmáné férje)

Tápió vidék szakembereinek, üzleteink tematikus
gyűjteménye.

Citera

hangszer

zene

Kapcsolat
Nagy György
06-70-299-3067
info@tapioszaki.hu

2769 Tápiószőlős Kossuth u.3.
Vonnák László +36 70-330 8473
Tóth Klaudia
tothclaudia16@freemail.hu
vonnak112@gmail.com
halesz.tapioszolos@gmail.com
Tápiószőlős Felszabadulásút.57.
Bezzeg Andrásné Bába Anna: +36 70
506-1800

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
szemléletformáló, oktatási

hagyományőrző

kulturális, közösségi

+36 30-438-7942

hagyományőrző

Tápiószőlős

Kiss Béláné amatőr falukutató

helytörténet

+36 70-5748581
peterkatalin54@freemail.hu

hagyományőrző

Újszilvás

Rozmaring Nyugdíjas Klub

érdekképviselet, közösségi programok

2768 Újszilvás
Dobó István u.11
Kállai Lászlóné
06-20-394-4809
szilvasfaluhaza@gmail.com

szociális
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Település
Újszilvás

Civilek
Újszilvás
Virágos
Környezetéért Alapítvány

Tevékenység
és

Tiszta

község arculatának fejlesztése

Kapcsolat
2768 Újszilvás
Dózsa Gy. u.34.Szekeres Ferenc 0630-978-7042
viragszeker@gmail.com

Elsődleges tevékenységük szerinti
kategorizálás
kulturális, közösségi

Újszilvás

Újszilvási Motocrossz Egyesület

sport

2768 Újszilvás
Szent István u.4. Tóth József
06-70-549-5655
tothj.lambo@citromail.hu

sport

Újszilvás

Újszilvási Központi Sport Egyesület

sport

2768 Újszilvás
Szent István u.4. Ádám József
06-30-384-9839
adams001@t-oline.hu

sport

Újszilvás

Polgárőrség és Mezőőri őrszolgálat

polgári védelem, termőföld őrzése

2768 Újszilvás
Szent István u.6. Árva István
06-30-848-7163
ujszilvaspolghiv@gmail.com

szociális

Újszilvás

Széchényi
Alapítvány

István

Általános

Iskola

oktatás

2768 Újszilvás
Szent István u.6. Fekete Bálintné 0630-933-5608
feketebne@lab.hu

szemléletformáló, oktatási
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II/6. melléklet – A Tápió-vidék településeinek legfontosabb rendezvényei
Rendezvény

Helyi / kifelé

Identitást alkotó elemhez kapcsolódás

Pónifogathajtó-verseny

Kifelé

Lovas hagyomány

Szüreti felvonulás

Helyi

nem kapcsolódik

Vince napi borverseny

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Kapusznyik kavalkád

Helyi

nem kapcsolódik

Pálinka fesztivál

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Farmosi Napok

Helyi

nem kapcsolódik

Búcsú

Helyi

nem kapcsolódik

Községi sportnap

Helyi

nem kapcsolódik

DINPI madárgyűrűző-tábor

Kifelé

Vizek, természeti értékek

Gólyaváró, békamentő Családi nap

Helyi

Vizek, természeti értékek

Borverseny

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Évbúcsúztató karikás ostorcsattogtató

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Szántó verseny

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Szüreti felvonulás

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Gombai napok

Helyi

nem kapcsolódik

Nyárbúcsúztató

Helyi

nem kapcsolódik

Szüreti felvonulás

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Hagyományörző fesztivál

Kifelé

történelmi hagyaték

Búcsú

Helyi

nem kapcsolódik

Pálinkaverseny

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Település

Bénye

Farmos

Gomba
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Rendezvény

Település

Helyi / kifelé

Identitást alkotó elemhez kapcsolódás

Gomba

Fáy-túra

Kifelé

történelmi hagyaték

Káva

Falunap és gyereknap

Helyi

nem kapcsolódik

Szüreti felvonulás

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Vargha Gyula szavalóverseny

Helyi

nem kapcsolódik

Kihívás napja (sportnap)

Helyi

nem kapcsolódik

Tökös lecsófesztivál

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Borfesztivál

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Ignác-napi búcsú

Helyi

nem kapcsolódik

Szüreti mulatság

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Pünkösdi evangélikus templom díszítése

Helyi

történelmi hagyaték

Kátai Nemzetközi Tánctalálkozó

Kifelé

nem kapcsolódik

Szüreti mulatság

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

TápióFeszt

Kifelé

nem kapcsolódik

Április 4-ei megemlékezés - Hídi csata

Kifelé

történelmi hagyaték, hídi-csata

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Meggyfesztivál

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Búcsú

Helyi

nem kapcsolódik

Gólya-túra

Kifelé

természeti értékek

Gyereknap

Helyi

nem kapcsolódik

Kóka

Mende

Nagykáta

Pánd

Sülysáp
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Rendezvény

Helyi / kifelé

Identitást alkotó elemhez kapcsolódás

Bokszgála

Helyi

nem kapcsolódik

Sülysápi terem-labdarugó kupa

Kifelé

nem kapcsolódik

Bárka nap

Helyi

nem kapcsolódik

Aratóbál

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Kemencés disznótor

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Barátság nyugdíjas klub hagyományőrző rendezvényei

Helyi

történelmi hagyaték

Szüreti bál

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Mackó túra

Kifelé

természeti értékek

Sülysápi futónap

Helyi

nem kapcsolódik

Városnap

Helyi

nem kapcsolódik

Szüreti bál

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Paprika fesztivál

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Ovi Fesztivál

Helyi

nem kapcsolódik

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Mártonnapi búcsú

Helyi

történelmi hagyaték

Battha Sámuel és Kiss Kálmán sírjának koszorúzása

Helyi

történelmi hagyaték

Gasztrofesztivál

Helyi

nem kapcsolódik

Április 4-ei megemlékezés - Hídi csata, zsemle osztás

Kifelé

történelmi hagyaték, hídi-csata

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Település
Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske
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Rendezvény

Település

Helyi / kifelé

Identitást alkotó elemhez kapcsolódás

Tápióbicske

Hurkatöltő nap

Helyi

nem kapcsolódik

Tápiógyörgye

Gulyahajtás

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Majális

Helyi

nem kapcsolódik

Szent Flórián napi tűzoltó fesztivál

Kifelé

nem kapcsolódik

Szüreti mulatság

Helyi

tanyavilág-puszta élmény

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Rétessütő Fesztivál

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Szüreti fesztivál

Kifelé

tanyavilág-puszta élmény

Vasszamarak Fesztivál

Kifelé

nem kapcsolódik

Falunap

Helyi

nem kapcsolódik

Búcsú

Helyi

nem kapcsolódik

Szecsői futónap

Helyi

nem kapcsolódik

Lovasnap

Helyi

lovas hagyomány

Ürgés Fesztivál

Kifelé

nem kapcsolódik

Csillagászati kerékpártúra

Kifelé

nem kapcsolódik

Kincsem és Aranyszarvas országos gyalogtúra

Kifelé

történelmi hagyaték

Béke Világtalálkozó, Város Nap

Kifelé

nem kapcsolódik

Blaskovich Napok

Helyi

történelmi hagyaték

Sóút gyalogos teljesítménytúra

Kifelé

természeti értékek, történelmi hagyaték

Kulturális Örökség Napok

Helyi

történelmi hagyaték

Tápióság

Őszi Kikerics túra

Tápiószecső

Tápiószele
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III/1. Melléklet - Területhasználati konfliktustérkép
Felhasznált adatok
A vizsgálat a gazdasági jelentőséggel rendelkező területhasználatokra irányul, így a jelenlegi
területhasználatok közül az állandó gyepterületeket (megkülönböztetve érzékeny és nem érzékeny
gyepterületeket), erdőterületeket valamint a szántóterületeket tartalmazza. Az állandó gyepterületek
lehatárolásának alapját a MePAR adatbázis adta, az itt állandó gyepként jelölt területek a jelenlegi állapotot
figyelmen kívül hagyva gyepként kerültek digitalizálásra. Az erdő- illetve a szántóterületek a Google Earth
aktuális űrfelvételei alapján kerültek digitalizálásra.
A Pest megye Területrendezési Tervének övezeti tervlapjai közül a fenti területhasználatokkal
kapcsolatos övezetek kerültek megjelenítésre, így a kiváló termőhelyi adottságú szántó- és erdőterületek,
valamint a telepítésre alkalmas erdőterületek.
Lehatárolásra kerültek továbbá, szintén a MePAR adatbázis alapján, a 12% és annál nagyobb
lejtőkategóriába tartozó területek illetve a belvízveszéllyel érintett területek.
Elemzési módszer
A felhasznált adatok három fő kategóriába sorolhatóak: jelenlegi területhasználat, területrendezési
övezeti besorolás illetve adottságok. Ezek a fő kategóriák térben átfedésben vannak egymással. A fedésben
lévő kategóriák egymással való viszonya gazdasági szempontból elemezve három csoportba osztható:
konfliktusos, semleges illetve konfliktusmentes. A különböző kategóriák egymással való viszonyát az
alábbi ábra szemlélteti:

MIII/1. ábra – A konfliktustérképen vizsgált kategóriák egymásra gyakorolt hatása
Az elemzés eredményeképpen elkészült konfliktustérképen (...ábra) a lehetséges variációk közül
mindig a legkedvezőtlenebb érték került ábrázolásra, így például ha a jelenlegi területhasználat és a
területrendezési terv egymáshoz való viszonya konfliktusmentes (zöld), de a területhasználat és az
adottságok viszonya konfliktusos (piros), akkor az a térképen konfliktusként, azaz piros színnel jelenik
meg. Az alább látható konfliktustérkép tehát összesített módon ábrázolja a területhasználatokkal
kapcsolatos konfliktusokat.
A … ábrán a konfliktustérkép kiegészítéseként az egyik legfőbb konfliktusforrást jelentő
belvízveszélyes és erózióveszélyes szántóterületek kerültek ábrázolásra. Ezen a területeket érdemes lenne
szántóterület helyett más területhasználatként, mint például gyepként esetleg erdőként hasznosítani.
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MIII/2. ábra –Területhasználati viszonyok kiértékelése
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MIII/3. ábra – Erózió- és belvízveszélyes szántóterületek

Nagykáta

III/2. Melléklet - Helyi termékek és kézművesek
Település neve

Helyi termelők

Helyi kézművesek

Bénye

-

-

Farmos

Bene Lóránd méz

-

Gomba

Hemann Ildikó méz

Balázs Istvánné hímzés

Czakó János méz

Pintácsi Éva csuhébaba készítő

Taska Katalin házi savanyúság

Farkas Mónika gyöngyfűző

Szabó Józsefné házi sajt

Dabi Rozália gyöngyfűzés,szövés

Pánd

-

Simorka Sándor szobrász

Takács István lekvár,gyümölcs
Homoktövis

Gódor méhészet méz,propolisz
Nagy Piroska méz

Sülysáp

Maróti Kinga ajándéktárgyak
Pozsgai Ágnes tűzománc készítő
Lászlóné
ajándéktárgyak

Soltész

Lipták Zsolt méz

Bódi Éva Fazekasság

Szántai Sándorné méz

Nagy László kosárfonás

Tóth Tibor hús és hentesáru
Szentlőrinckáta

Nagy Zoltán méz

Tukora László paprika,paradicsom

Pozsgai István faesztergályos

Gutainé Borotnaki Gabriella virág
Zombori Sándor hús és hentesáru
készítmények

Orsik László tehéntej ,tejteremék

Balázs Sándor hús és hentesáru
készítmények

László István húskészítmény
Haris István borászat

Tápióbicske

Bori József méz

Molnár
ajándéktárgyak,veretek

Koncsik szeszfőzde pálinka

Farkas Mónika népi ékszerek,
gyöngyfűzés

Jermi Ferenc borászat
Lantos József borászat
Laukóné Dolányi Ildikó Pálinka

Albrecht Júlia Festészet

Erdélyi István Méz

Lekrinszki Helga kosárfonás

Martonné Esztorgomi Erika Méz

Mezei Istvánné bábkészítő

Foltin
Lekvár,szörp

Schmauder

Dalma

László Ilka kürtös kalács
Fekete
kolbász

-Nagy

Tamás

-

Dóka Sándor paprika olaj

Csilla

Szabó Attila kecskesajt

Mende

Gábor József asztalos,kovács
Mohácsi András kovács

Malatinszki Ákos méz

Tóth
Ilona
készítmények

lószőrékszer

Magó Béla kádár

Oláh Mihály Szilveszter szobrász
Kóka

László

Nagy Gábor Béla pálinka

Berkes Györgyné grillázs
Káva

Marton
készítő

Magyar
vesszőfonó
Tápiógyörgye

Mázás Zoltánné csuhébáb készítő

Mechlerné
gyöngyfűző

Várdai

Kosárfonás,

-

Tóth Gábor hentesáru
Lakatos István savanyúság

Mázás Enikő gyöngyfűző
mendei

Juhász és Bene Méhészet

András

László

Balázs László tészta készítő

Tímea

Dunai Gabriella szőnyegszövés

Tápióság

Povorai József méz

Juhász Andrásné szappan

Kaszás György méz
90

Kiss Zoltán méz
Béres Mária méz
Szekeres László méz
Kis Károlyné savanyúság készítés

Tápiószecső

Dombi Nándor méz
Hisztéria
fagylalt

Cukrászda

Dósa Tibor kádár
kézműves

Kovács Jánosné csipkeverő

Batáné Dósa Angelika kézműves
Alkotó Kezek Baráti Társaság
szappan
festészet
Offela József kecske sajt
Tápiószele

Batáné Anka Judit kézműves
szappan

Józsa Pince Bor

Turák Károly üveges

Varga Tészta tészta
Boros László méz
Virágmag Kft. virágmag
Tápiószőlős

Visnyei János lekvár,szörp

-

Pintér János fűszerpaprika
Domonics László Méz
Józsa László Méz
Tóalmás

Eperjesi Sándor Méz

-

Jambrik Attila sajt
Povázsán
húskészítmények

Istvánné

Rózsa Sándor Méz
Újszilvás

Bolyhos és Fia Bt. Pálinka

-

Bertók Méhészet Bt. méz
Szilváshús Kft. húskészítmény
Aranykemence Pékség pékáru
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III/3. Melléklet - Zöldítési minta
A zöldítésről szőlő gazdálkodói kézikönyv megfogalmazásában “A zöldítés kifejezés az éghajlat és a
környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági tevékenységeket, azaz gyakorlatokat takar” (http16). A
támogatások megszerzéséhez szükséges követelményeket azonban sokszor lehetséges úgy is teljesíteni,
hogy az nem vagy igen kis mértékben járul hozzá a zöldítés valós céljainak megvalósításához. Az
alábbiakban két kiválasztott mintaterületen mutatjuk be a táji adottságokhoz igazodó zöldítés lehetőségeit.
Mintaterületek lehatárolása

Zöldítési minta - Tápiószentmárton
Az első mintaterület Tápiószentmártonon található, a településtől délre, a Sőregi-csatornánál. A
területre vonatkozó javaslatok a MIII/5 ábrán láthatóak. A Sőregi-csatorna mentén a vizenyősebb területek,
az adottságokhoz igazodva, állandó gyepterületek. Ahol nem jelennek meg ilyen gyepterületek, ott javasolt
a vízfolyást kísérő 5 méteres pufferterület kialakítása. A területen két kisebb álló vízfelület is található,
amelyek környezetében szükséges az állandó gyepfelület folytonosságának biztosítása, amely
gyepterületként illetve agrár-erdészeti hektárként számolható el. Az északon található vízfelület körül
szükséges a 20 méteres pufferterület biztosítása gyepterületként, illetve évelőtelepítés, diverzifikáció
formájában. Néhány út mentén emellett fasortelepítés is javasolt.
Zöldítési minta - Tápióság, Pánd és Tápióbicske határán
A második mintaterület Tápióság, Pánd és Tápióbicske határán található, a Gombai-patak mentén,
jelentős részben Natura 2000-es terület (MIII/6. ábra). A mintaterület javaslatai már túlmutatnak a zöldítés
elvein, az ideális tájhasználatot mutatják be.
A patak mentén javasolt a jelenlegi szántóterület helyén egy széles sávban patakmenti kaszáló
kialakítása, amely egyúttal összeköti a már meglévő érzékeny állandó gyepterületeket. A terület déli részén
húzódó út mentén az meglévő fák, facsoportok védelme javasolt. A domborzati viszonyokhoz igazodva a
17% feletti lejtésű területeken erdőfoltok kialakítása, az erózióveszélyes területeken pedig évelőkultúrák
telepítése javasolt.

MIII/4. ábra - Zöldítési mintaterületek
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MIII/5. ábra – Zöldítési minta - Tápiószentmárton
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MIII/6. ábra – Zöldítési minta – Tápióság, Pánd és Tápióbicske határán
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IV/10. melléklet: Szálláshelyek listája a Tápió-vidék településein
Település
Tápiószentmárton

Kubinyi Kúria

Cím
Ady Endre utca 2.

család

Ellátás
teljes

Attila Vendégház

Fő út 25.

család

teljes

10

Akác Vendéglő és Vendégház

Viola utca 1.

család

teljes

10

Kecskefarm

Göbölyjárás utca 30.

család

nincs

8

Kincsem Lovaspark

Sőregi út 1.

hivatásturisták, rendezvényturisták, csoport

teljes

100

Tápió Közalapítvány Ifjúsági Szállás

Görgei Artúr út 51.

gyerek, fiatal

önellátás

35

Bagolyvár Birtok

311-es út, 22-es km

rendezvényturisták

teljes

8

Halesz Magánszálláshely

Fő út és Ceglédi út találkozásánál

család, fiatal

teljes

14

Györgyey Kastély Étterem és Panzió

Táncsics Mihály utca 2.

fiatal, család, senior

teljes

38

Horgász Vendégház

Temető utca

fiatal

nincs

10

Ágnes Tanya

Kisfaludy utca 8.

rendezvényturisták, család, csoport, család

teljes, önellátás

35

Ifjúsági Tábor

Katona József utca 3.

gyerek

teljes

70

Tápiószele

Hotel Saldona

Bartók Béla utca 18.

fiatal, család, senior

önellátás

28

Nagykáta

Nekeczki Vendégház

Perczel Mór utca 19.

család, fiatal, senior

önellátás

26

Fekete Sas Vendéglő és Panzió

Bajcsy-Zsilinszky út 8/a.

család, fiatal, senior

teljesteljes

12

Box Vendégház

Dózsa György út 32.

fiatal. család, senior

önellátás

18

Tölgyes Csárda
Tóth Vendégház

Szecsői út
Fő utca 60.

rendezvényturisták, család
család, fiatal, senior

teljesteljes
nincs

25
12

Solar Panzió

Béke utca 81.

fiatal, család, senior

önellátás

21

Kemping és Vendégház

Remény utca 1.

család, senior

önellátás

65

Tóalmási Ifjúsági Tábor

Remény utca 1.

gyerek

önellátás

29

Farkasdi Csárda és Panzió

Alsófarkasd utca 107.

család, fiatal, senior

teljes

24

Alsófarkasdi vadászház

Alsófarkasd utca

csoport

nincs

8

Bowling Panzió
Mendei Vendégház
Bolyhos Pálinka
Tápióság Ifjúsági Szállás

Kisfaludy utca 16.
Péceli utca 19.
Bicskei út 34.
Szabadság utca 2.

fiatal, rendezvényturisták
család
fiatal
gyerek, fiatal

nincs
teljes
nincs
teljes

26
7
6
50

Tápiószőlős
Tápiógyörgye

Szentmártonkáta
Tóalmás

Gomba

Sülysáp
Mende
Újszilvás
Tápióság

Szálláshely

Vendégkör típusa

Férőhely
20

95

IV/11. melléklet: Vendéglátóhelyek listája a Tápió-vidéken
Település
Tápiószentmárton

Tápiószőlős
Tápiógyörgye
Nagykáta

Tápióbicske
Tápióság
Szentmártonkáta
Tóalmás
Kóka
Tápiószecső

Vendéglátóhely

Cím

Royal étterem és pizzéria

Kossuth Lajos út 51.

Kaiser Pizzéria és panzió

Fő út 2.

Akác Vendéglő és Vendégház

Viola utca 1.

Szent Márton cukrászda

Mátyás király út 20.

Bagolyvár Birtok

311-es út 22-es km

Halesz Vendéglő

Fő út és Ceglédi út találkozásánál

Györgyey Kastély Étterem és Panzió
Amici Étterem

Táncsics Mihály utca 2
Szabadság tér 4.

István király Étterem

István király út 19.

Casablanca Étterem

Gyóni Géza utca 10.

Fekete Sas Vendéglő és Panzió

Bajcsy-Zsilinszky út 8/a

Gringo Ételbár

Jászberényi út 1

Padalova Gyros bár

Dózsa György utca 26

Vadász Csárda

Rákóczi út 65.

Margó Cukrászda

Rákóczi út 108.

Malom Söröző és Kávézó
Korona Vendéglő

Szentmártonkátai út 2.
Rákóczi út 83.

Tölgyes Csárda

Szecsői út

Grill Bisztró
Aranykerék Vendéglő
Mácsár Kifőzde

Fő utca 108.
Szőlősor utca 4.
Határ út 26.

Magdolna Rendezvényház

Gyógyfürdő utca 1/a.

Kiskókai Étterem és Pizzéria

Kátai út 93

Hisztéria Cukrászda

Pesti út 5.

Marika Presszó

Dózsa György út 25.

Hamburgerező
Sülysáp

Büfé

Pesti utca 3.

31-es Étkezde

Pesti út 61.

Ati Hami

Kápolna utca 21.

Godo Pizzéria

Sülysáp Vasútállomás

HamBeef Pub

Fő utca 35.
96

Mende

Gomba
Úri
Újszilvás
Tápiószele
Pánd
Káva

Salamone Pizzéria

Fő utca 1.

Rizzo Gastro Bár

Szent István Park 1.

Mendei Kuruc Csárda

Fő utca 18.

Hős Gyros Büfé

Hősök tere 11.

Farkasdi Csárda

Alsófarkasd 107.

Gomba Pizzéria

Szemök Balázs tér 2.

Pacsirta Pizzéria
Pampa Kocsma
Kóré Cukrászda

Nefelejcs utca 1.

Hóbortos Presszó

Rákóczi út 54.

Sport Büfé
Vadász Büfé

Szabadság út 2.
Hunyadi János utca

Bartók Béla út 24.

IV/12. melléklet: Túraútvonalak a Tápió-vidéken

Február

Hónap

Túraútvonal neve

Indulás és érkezés

A túra hossza

Téli Sótúra

Tápiószele-Szolnok

34 km

Tápiószele -Tápiógyörgye

10 km
16 km

Farkasordító futás

Úri

10 km

Május

Április

Március

21,1 km
Aranyszarvas túra

Tápiószele- Tápiószentmárton

50 km

Kincsem emléktúra

Tápiószele - Tápiószentmárton

40 km
25 km

Kis kincsem túra

Tápiószele

17 km

Mezei futóverseny

Sülysáp

-

Sótúra 2

Maglód - Gomba

23 km

Maglód Sülysáp

40 km

Sülysáp-Mende

30 km

Mende

19 km

Mende

12 km

Mendei püspök
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Csillagfény túra

Tápiószele-Farmos- Tápiószele

15 km

Tápió teljesítménytúra

Mende - Nagykáta

35 km

Nagykáta

28 km
12 km

Sülysápi futás

Sülysáp

3,7
10,7
21,1 km

Június

Szentivánéji Sótúra

Nyárköszöntő /Falukerúlő túra

Szolnok -Tápiószele

34 km

Szolnok - Nagykáta

50 km

Szecső

13 km
29 km

Tápió maraton

Sülysáp- Nagykáta

42,2 km

Túra Csemői Virágünnep

Nagykáta- Csemő

18 km

Július

30 km
Fáy András emlék túra

Gomba

3,3 km
9,5 km
16,6 km
32 km

Szeptember

Libaterelő teljesítménytúra

Úri

9 km
14 km
27 km

Libaterelő futás

14 km
27 km
Szecső

December

Október

Szecsői futónap

Ovifutam
3,7 km
10 km

Mikuláskergető
Mikulás futás

Sülysáp

0,7 km
1,2 km
3,1 km
10,7 km
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IV/13. melléklet: A Tápió-vidék településeinek rendezvényei főbb adataikkal
Település
Bénye

Rendezvény
Pálinka fesztivál

01. vége

Pónifogathajtó-verseny

07.-08

Kapusznyik kavalkád
Családi nap - Gólyaváró, békamentő

Mende

03. közepe

FarmosRock

04.30

Községi sportnap

05.01

Hagyományok napja

05.13

Évbúcsúztató karikás ostorcsattogtató

Kóka

11.
03.31

Búcsú

Káva

09. vége

Borverseny

Tápió Közalapítvány DINP madárgyűrűző-tábor

Gomba

04.22

Vince napi borverseny
Szüreti felvonulás
Farmos

Időpont

egész nyár
06. vége
07.

Szántó verseny

07. vége

Farmosi Napok

09.

Szüreti felvonulás

10.

Búcsú

01.

Pálinkaverseny

03. eleje

Gombai napok

08.

Nyárbúcsúztató

08. vége

Szüreti felvonulás

10.

Hagyományörző fesztivál

10.

Vargha Gyula szavalóverseny

05.

Kihívás napja (sportnap)

05. vége

Falunap és gyereknap

06. vége

Tökös lecsófesztivál

08.

Szüreti felvonulás

10.

Borfesztivál

03.-04.

Falunap

08.15

Pünkösdi evangélikus templom díszítése

06.
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Nagykáta

Ignác-napi búcsú

07.31

Szüreti mulatság

10.

Április 4-ei megemlékezés - Hídi csata

04.04.

Kátai Nemzetközi Tánctalálkozó

08.20.

Zongoragála
Nyári szabadtéri koncertek

Pánd
Sülysáp

Szentmártonkáta

09.

Szüreti mulatság

10.

Falunap

07.

Meggyfesztivál

07.

Kemencés disznótor

02.

Bokszgála

03.

Mackó túra

04.

Gólya-túra

06.

Aratóbál

07.

Városnap

08.

Búcsú

09.

Szüreti bál

09.

Bárka nap

11.

Sülysápi teremlabdarugó kupa

12.
egész évben

Paprika fesztivál

07.

Falunap

08.

Szüreti bál

10.

Imák hete

01. második hete

Gasztrofesztivál

03.

Tavaszi hadjárat

04.05.

Falunap
Szent Márton napi felvonulás
Mártonnapi búcsú
Battha Sámuel és Kiss Kálmán sírjának koszorúzása
Tápióbicske

egész nyár

TápióFeszt

Barátság nyugdíjas klub hagyományőrző rendezvényei
Szentlőrinkáta

05.

09.
11.11.
11. második vasárnapja
-

Április 4-ei megemlékezés - Hídi csata, zsemle osztás

04.

Falunap

09.
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Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Hurkatöltő nap

10.

Majális

05.

Szent Flórián napi tűzoltó fesztivál

05.

Gulyahajtás

09.

Szüreti mulatság

10.

Rétessütő Fesztivál

04.

Vasszamarak Fesztivál

06.

Falunap

08.

Szüreti fesztivál

09.

Falunap
Lovasnap

05.

Csillagászati kerékpártúra

05.

Ürgés Fesztivál

08.

Búcsú

09.

Blaskovich Napok

05.

Nemzetközi nyugdíjas találkozó
Tárogató Fesztivál
Tápiószentmárton

07.01

05. közepe
05. vége

Kulturális Örökség Napok

10.

Tápió menti népdaléneklési verseny

04.

Néptánc találkozó

04.

Attila napok

05. vége

Pünkösdi borfesztivál

05.-06.

Nemzetközi Hurkatöltő Fesztivál
Téli teremlabdarugó bajnokság

11. közepe
11.-12.

Márton napok

11.08. - 09.

Horgászversenyek

egész évben

Föld napja

04.

Tápiószőlős

Lovasbaráti találkozó - amatőr fogathajtó verseny

08.

Tóalmás

Bor és pálinka verseny

03.

Roma kultúra napja

04.

Falunap
Sörfesztivál
Tóalmás 3D (nemzetközi íjászverseny

04.-05.
06.
06. eleje
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Újszilvás

Úri

Szüreti bál

10.

Búcsú

11.

Pünkösdhétfő gyermeknapi rendezvények

05.

Devil Motoros találkozó

06.

Pálinka és komlótalálkozó

06.

Amatőr fogathajtó verseny

08.

Falunap

06.

Szüreti mulatság

09.

Őszi kikerics túra

09.

Búcsú

11.

Lovaskocsis Mikulásjárat

12.06.
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