
1. A natúrpark kezdeményezés bemutatása 
 
1.1. Elnevezés: Miért éppen Tápió Natúrpark? 
 
 Mielőtt az előzményekre rátérnénk, egy kis magyarázatot szeretnénk adni a natúrpark 
elnevezésére, miért éppen a Tápió Natúrpark név mellett döntöttünk. Hiszen a térségre a 
Tápió-vidék, a Tápió mente és olykor a Tápióság elnevezést is használják. Nézzük, mit is 
fednek ezek az elnevezések! 
 

 Szigorúan természetföldrajzi értelemben a Tápió-vidék az Észak-alföldi hordalékkúp-
síkság egyik kistája Magyarország kistájainak kataszterében1. melyet északról a Hatvani-sík, 
nyugatról a Gödöllői-dombság és a Monor-Irsai-dombság, délről a Gerje-Perje-sík, keletről 
pedig a Jászsági-sík kistájai határolnak (1. ábra). Területe mindössze 250 km2, a hozzá tartozó 
települések: Sülysáp, Kóka, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta és Tápiószele.2  
 

 Néprajzi megközelítésben a Tápió-vidék és a vele szomszédos kistájak 
peremterületeinek települései szoros kapcsolatban fejlődtek egymással a történelem folyamán, 
és egy nagyobb egységet alkotnak, melyet Tápió mentének nevezünk. Az előbb felsorolt 
településeken kívül így a Tápió mentéhez tartozik még Mende, Úri, Gomba, Bénye, Káva, 
Pánd, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Farmos, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, 
Újszilvás és Tápiógyörgye. A Tápió menti települések történetével részletesen foglalkozik a 
Tápió mente néprajza című 1985-ben összeállított antológia.3

 
 

 A "Tápióság", mint a Jászsághoz hasonló formájú táji elnevezés helytelen, mivel 
létezik egy ilyen nevű település is a térségben, azonban mégis a köznyelvben olykor 
használják, főként a térségen kívülről érkezők. 
 

A Tápió-vidék kifejezést azonban nemcsak természetföldrajzi 
értelemben használják erre a térségre, hanem a 
területfejlesztésben és a köznyelvben is gyakran alkalmazott szó a 
mai napig is. A térségről 2003-2007 között készült több 
területfejlesztési szakanyag címében a Tápió mente helyett a 
Tápió-vidék elnevezést használják, főként a turisztikai témájú 
fejlesztési dokumentumokban, ugyanis a területfejlesztés akkori 
helyi vezetői a Tápió-vidék "brand"-et kívánták bevezetni a 
turisztikai piacon. Így a kistérség akkori emblémájának 
elkészítésében is a "Tápió-vidék" formát használták (2. ábra) 

 
 Jelenleg a hétköznapi szóhasználatban szinonim fogalomként mindkét megnevezést 
használják az emberek, és Tápió-vidék alatt sokszor az egész Tápió mentét értik Mendétől 
egészen Tápiógyörgyéig. Számos térségi civil, önkormányzati szervezet és cég vette bele 
nevébe akár az egyik, akár a másik formát, ugyanazt értik alatta. 
 

 Az elnevezésben végül mégis maradtunk az egyszerű Tápió előtagnál, mert ez mind a 
„vidéket”, mind a „mentét” lefedi, és az idegen nyelvű fordítások esetében is egyszerűsíti a 
megjelenést, mivel a Tápió Natúrpark szókapcsolat a legtöbb európai nyelvben hasonló alakú. 
 

 Alapvetően az volt a célunk, hogy a Tápió és oldalágai által behálózott települések 
kerüljenek bele a natúrpark területébe, hiszen tájtörténetileg mi alkotunk egységet. Ez jelenleg 
21 települést érint. A Tápió Natúrparkhoz 2016-ban csatlakozó települések részletes listáját a 
1.2.2. alcím alatt találjuk.  

                                                 
1  Dövényi (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere, Budapest, MTA  Földrajztudományi 
Kutatóintézet 
2  Dusek László 2001: A Tápió-mente, szerzői kiadás, Tápiószentmárton 
3  Ikvai (szerk.) 1985: A Tápió mente néprajza, Studia Comitatensia 15. Szentendre 

2. ábra 

http://www.mtafki.hu/konyvtar/kistaj/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
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1. ábra 

 



1.2. A Tápió Natúrpark létrehozásának előzményei 
 
1.2.1.  Tápió völgyi önkormányzatok turisztikai koncepciója (1994) 
 
A natúrpark szellemisége korántsem új gondolat a Tápió menti települések fejlesztési 
elképzeléseiben. Az első ökoturisztikai témájú fejlesztési elképzeléseket már 1994-ben papírra 
vetették egy tanulmány keretében a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Főiskola tanárai és hallgatói hat Tápió menti önkormányzat (Farmos, Tápióbicske, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős és Újszilvás) megbízásából4. A községek vezetői már akkor 
úgy látták, hogy a turizmus hatékonyan hozzájárulhat a gazdaság és a települések 
fejlesztéséhez és képesek voltak ez ügyben összefogni egymással. Már ebben a koncepcióban 
megjelenik a természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának gondolata és a helyi 
termékek piacra juttatásának segítése. A tanulmányban elsőként a falusi turizmust tekintik 
kiugrási pontnak, de a fővárosból érkező diákcsoportokat és a gyermekes családokat is fontos 
célközönségnek tartják. A dolgozat lajstromba veszi a természeti és kulturális értékeket és 
bemutatásuknak lehetőségeit. Továbbá összegyűjti a térségben tevékenykedő mesteremberek, 
helyi termékek sorát, és a különböző hagyományőrző fesztiválokat, rendezvényeket. Fontos 
vonzerőnek tartja a térség termálfürdőit. A dolgozatban megjelenik egy térségi turisztikai 
egyesület létrehozásának szükségessége, mely összefogná, koordinálná a turisztikai 
fejlesztéseket. Az eltelt két évtized alatt a koncepció számos eleme megvalósult, bár nem 
mindig az eltervezett formában, de alapköve és ötletadója lett a Tápió-vidék későbbi 
turisztikai fejlesztéseinek. 
 
 
1.2.2. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet megalakulása (1998) 
 
A natúrparkok létrehozásának fontos alapját képezik a védett területek. Mindezek 
kijelöléséhez nélkülözhetetlenek a megalapozó szakmai kutatások, melyek feltárják egy 
terület természeti értékeit. 
 
 A Tápió mente természeti értékeiről 1927-ben jelent meg az első tudományos 
publikáció Boros Ádám botanikus tollából5. Majd később néhány egyéb kutatásról adnak 
számot a szakmai lapok, de ezek inkább esetlegesek. Az első védett területek az 1970-es évek 
közepétől kerülnek kijelölésre az MME Kókai csoportjának és a JÁSZKUN 
Természetvédelmi Szervezet szakembereinek javaslatai alapján, akik egyre intenzívebben 
kezdik kutatni a térséget. Elsőként 1974-ben a Tóalmási Gyermeküdülő parkja kap helyi 
védettséget, majd 1978-ban a  Pest Megyei Tanács létrehozta a Farmosi nádas, szikes legelő 
és homokbuckás TT-t,  amely a természetvédelmi szakemberek figyelmét a térség felé 
fordította. Ezután kis szünettel sorra jelölik ki az újabb és újabb védett területeket 
(Jászberényi Hajta-mocsár TT, Nagykátai II-es tározó TT, Tápió-Hajta Vidéke TT) 1990-re 
már 2100 hektárra növekszik a védett területek kiterjedése. Az MME tagjai a fészkelő 
madárfajok állományának felmérésére is nagy figyelmet fordítottak. Eredményeik és 
javaslatuk alapján a Tápió-vidéket 1992-ben a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) 
felvette az Európai Jelentőségű Madárélőhelyek listájára. 6 
 A térségről összegyűjtött kutatások eredményeit 1995-ben Füri András és Urbán 
Sándor adja közre olvasmányos formában a térség lakosságának A Tápió-vidék természeti 
értékei c. kötetében. Ebben javaslatot tesznek újabb védelemre érdemes területek kijelölésére 
is Farmos, Szentmártonkáta, Egreskáta, Tápiógyörgye határában, valamint az Alsó- és a 

                                                 
4  Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Idegenforgalmi Tanszék tanárai és hallgatói 1994. 
A Tápió völgyi önkormányzatok turisztikai koncepciója, Budapest, kézirat 
5  Boros Ádám (1927): Farmos jellegzetes alföldi flórájáról, Botanikai Közlemények, XXIV. kötet 1-2 füzet 
6  Füri András-Urbán Sándor (1995): A Tápió-vidék természeti értékei, Jászkun Természetvédelmi Szervezet, 
Szolnok 
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Felső-Tápió mentén. A szerzők a további természetvédelmi munka anyagi hátterének 
biztosítására és a védelemre érdemes területek megszerzése céljából egy térségi közalapítvány 
létrehozását kezdeményezték Pest Megye Önkormányzatánál, melyet a megyei vezetés 
támogatott, és az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen 1996. 
novemberében létrehozták a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt (rövid nevén 
Tápió Közalapítványt). A Közalapítványhoz később Pest megye németországi partnere, 
Ludwigsburg Járás Önkormányzata is csatlakozott tiszteletbeli alapítóként, mely ma is aktívan 
segíti a Közalapítvány működését.  
 
 A térség természetvédelmében a nagy lépést a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet 
1998-as kijelölése jelentette, melyet az addigi helyi védett területek átminősítésével, és újabb 
területek védetté nyilvánításával hoztak létre több, mint 4500 hektáron. Az országos védettség 
révén az állam így hosszú távon biztosította a Tápió-vidék természetvédelmét. (A Tájvédelmi 
Körzet részletes bemutatását lásd a 2.3. fejezetben.) 
 
 

1.2.3. A Tápiómenti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és megvalósulása (1999-2005)  
 
 A Területfejlesztési törvény (1996. évi XXI. törvény) megjelenésének évében a Tápió 
vidékén is létrejött a helyi önkormányzatok szövetségén alapuló Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás (TTT), mely a térségi nagy projektek (szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás, 
stb.) és egyéb fejlesztési tervek kidolgozását és megvalósulását koordinálta. A Társulás 1999-
ben elkészítette a Tápiómenti Kistérség Területfejlesztési Koncepcióját, melyben a Tápió 
mente jövőképét "ökotérségként" fogalmazzák meg. (Ekkor még Magyarországon kevésbé 
ismert a natúrpark fogalom.) 
 
"A Tápió mente ÖKOTÉRSÉG , amely hosszú távú céljai érdekében fejlődését és fejlesztését 
táji-, természeti és földrajzi erőforrásaira alapozza, azt alárendeli az ökológiailag 
fenntartható fejlődés, a környezetbarát fejlesztés az egészséges környezet megóvása és az 
életminőség javítása követelményeinek."7 
 
A koncepcióban külön programpontot képez az "Ökoprogram" (2. pont), mely a kistérség 
kedvező környezeti állapotának és természeti értékeinek megőrzését szem előtt tartva, 
natúrparki szellemben gondolkodik a fejlesztésekről. 
 
Az ökoprogram célként jelöli meg: 
 

• a természeti és kulturális értékek, a tájkarakter megőrzését  
• a természetszerű területek kiterjedésének növelését; 
• a nem védett, de a helyi táj karaktere szempontjából értékes tájrészletek helyi 

védelembe helyezését;  
• a védett területek körül puffer zónák kialakítását,  
• a természeti területeket összekötő zöldsávok, fasorok létesítését; 
• a turisztikai, rekreációs területek fejlesztését; kiránduló utak, kerékpárutak, 

táblarendszer, bemutatóhelyek fejlesztését;  
• a települések közterületeinek, a magán- és a közterületek határterületeinek rendezését, 

kialakítását és rendszeres karbantartását.  
• a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elveinek 

figyelembe vételét 
• az ökológiai alapú és biogazdálkodási módszerek, rendszerek elterjesztését 
• az egészséges környezet feltételeinek megőrzését, illetve biztosítását 
• Kistérségi Környezetvédelmi Program kidolgozását 

                                                 
7  Pestterv Kft. (szerk.) 1999: A Tápiómenti Kistérség Területfejlesztési Koncepciója, Nagykáta, kézirat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1996


 A koncepció egy másik alprogramját (4.1. pont) képezi a turisztikai fejlesztés, 
melyben a natúrparkra jellemző gondolatok, célok szintén határozottan megjelennek. 
 
 Az alprogram célja: "segíteni felkutatni, felismerni és tudatosítani a helyi értékeket, a 
helyi karaktert úgy a táji, természeti, mint az épített környezetben, a helyi kultúrában, ezzel 
növelni a helyi polgárok önbecsülését, erősíteni az itt élők identitását. A vendégváró 
törekvések erősítik a településeken és a portákon a környezet rendezésére irányuló 
törekvéseket." 
 
 Az alprogram a turizmusfejlesztésben nagy lehetőségnek tartja Budapest közelségét, a 
térség termálfürdőit és az ökoturizmusban rejlő potenciált. Fontos feladatnak látja új 
turisztikai termékek, programcsomagok kialakítását, a fogadóképesség növelését és egy 
turisztikai fejlesztési program kidolgozását, mely tartalmazza a falusi- és ökoturizmus 
kistérségi támogatási és információs rendszerét, egy kistérségi turisztikai szervezet 
működtetését, a szálláshelyek, vendéglátóhelyek és szolgáltatások részletes programját. 
Ugyanakkor leszögezi, hogy a Tápió mente kistérség turisztikai fejlesztése kizárólag a 
környezetkímélő, "szelíd turizmus" irányába történhet.  
 
 A koncepciót a Társulást alkotó valamennyi önkormányzat elfogadta. (A Társulás 
tagjai 1999-ben Sülysáp, Úri, Mende, Tápiószecső, Kóka, Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tóalmás, Szentlőrinckáta, Farmos, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószele, Tápiógyörgye, 
Gomba, Bénye, Tápiószentmárton, Káva, Pánd) 
 
 A koncepció 2004-2005 során felülvizsgálatra került, és széleskörű társadalmi 
egyeztetésen tárgyalták meg a benne foglalt elképzeléseket a térség vezetőivel, vállalkozóival 
és a civil szervezetek képviselőivel egy kistérségi konferencia keretében. A résztvevők 
megállapították, hogy a koncepcióban meghatározott jövőkép és az annak elérését szolgáló 
programok alapvetően helytállónak bizonyultak az elmúlt öt évben. 
 
 A koncepcióban szereplő tervezett szakanyagok közül elkészült a kistérség 
Környezetvédelmi Programja (1999), Környezeti nevelési fejlesztési terve (2002), 
Turizmusfejlesztési koncepciója (2003) és Gazdaságfejlesztési programja (2005), melyek 
konkrét feladatokra bontják a területfejlesztési koncepció célkitűzéseit, és bővítették azt az 
eszközrendszert, amely a Tápió-vidék fejlődését az ÖKOTÉRSÉG keretei között szolgálja.8 
 
 Az ezredfordulótól 2005-ig a koncepció alapján kidolgozott fejlesztési programok és 
tervek számos eleme megvalósult a Tápió Közalapívány (TK), a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás (TTT), a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) és néhány civil szervezet 
ill. önkormányzat aktivitásának köszönhetően. Az önkormányzatok közül kiemelkedik 
Tápiógyörgye aktivitása, melynek településfejlesztési tervében elsőként integrálták az 
ökoprogramot, és számos fejlesztést valósított meg ez alapján. A térségben megvalósult 
projektek összegzését az 1. sz. táblázat mutatja. 
 

                                                 
8 Pestterv Kft (2005) A Tápió-mente kistérség Területfejlesztési Koncepciója és programja - Felülvizsgálat, 
kézirat, Nagykáta 
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Projekt neve Megvalósulás 
éve (i) 

 

Projektgazda 

A Tápió-mentén c. referenciafilm elkészítése 1999 Tápió Közalapítvány 
A Tápió-vidék emblémájának elkészítése és bevezetése 2000 TTT 
A göbölyjárási Boros Ádám Természetvédelmi 
Oktatóközpont alapinfrastruktúrájának kiépítése 

2000 Tápió Közalapítvány 

Kistérségi természetvédelmi konferenciák szervezése 2000-2003 TTT, DINPI, TK 
Fali naptárak kiadása a térség természeti értékeiről 2000- Tápió Közalapítvány 
A Tápió-vidék turisztikai térképének elkészítése 2001 Tápió Közalapítvány 
A Tápió-mente turistája c. információs füzet 
megjelenése 

2001 Tápiószelei 
Természetbarát Klub 

A Tápió-mente c. könyv megjelenése 2001 Dr. Dusek László 
Fehér gólya tanösvény kialakítása Tápiószelén 2002 tápiószelei 

pedagógusok  
Kistérségi információs iroda létrehozása 2003 TTT 
Nyitott szemmel a Tápió-vidéken c. térségi rajzverseny 2003 Tápió Közalapítvány 
Madarak és fák napja program kistérségi népszerűsítése 2003 Tápió Közalapítvány 
Élőhely-rekonstrukciós terv elkészítése az erdőszőlői 
homokbuckákra 

2003 Tápió Közalapítvány 

Kistérségi természetvédelmi táborok szervezése 2003- TK, DINPI 
Nőszirom tanösvény és Hajta túra kialakítása 2003 Tápió Közalapítvány 
A farmosi Matolcsy-kúria felújításának és 
természetismereti múzeummá alakításának terve 

2003 Tápió Közalapítvány 

Egreskátai Árvai-major bemutatóhely kialakítása 2003 DINPI 
Kistérségi természetismereti vetélkedő szervezése 2004 Tápió Közalapítvány 
Bíbic tanösvény létrehozása Tápiógyörgyén 2004 Tápiógyörgye Önk. 
Akkreditált környezeti nevelési továbbképzés 
pedagógusoknak 

2004 Tápió Közalapítvány 

Tápió-vidéki jelzett turistaútvonalak felújítása 2004 Többcélú Társulás 
Tájház létrehozása Tápiógyörgyén 2004 Tápiógyörgye Önk. 
Vendégváró Tápió-vidék prospektus kiadása 2005 Tápió Közalapítvány 
A Tápió-mente turistakalauza c. útikönyv megjelenése 2005 Tápió Közalapítvány 
Kistérségi természetfotó pályázat 2005 Tápió Közalapítvány 
Fülemüle tanösvény kialakítása Tápiógyörgyén 2005 Tápiógyörgye Önk. 
Bíbicfészek Erdei Iskola létrehozása Tápiógyörgyén 2005 Tápiógyörgye Önk. 
Gólyahír tanösvény kialakítása Tápióságon 2005 TK + Tápióság Önk. 
 
1. sz. táblázat – 1999-2005 között az „Ökotérség” program keretében megvalósult projektek 
 
 



A felülvizsgálati dokumentum újdonsága, hogy megjelenik benne a natúrpark létrehozásának 
javaslata (Háttér: A natúrpark fogalma 2004-ben került bele a Természetvédelmi törvénybe.) 
 
 Pest megye 2003-ban elkészült és jóváhagyott területfejlesztési stratégiája9, illetve a 
Közép-Magyarországi Régió egy évvel korábban készült Struktúraterve is javaslatot tesz Pest 
megye területén natúrparkok kialakítására. Mindkét dokumentum nevesíti a Tápió mente 
térségét, mint egy natúrpark létrehozásának javasolt területét. 
 
 A natúrpark projekt szemszögéből óriási előnyt jelentett, hogy a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás, a 2004-ben létrehozott Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
és a Tápió Közalapítvány vezetése személyében nagyrészt megegyezett, és a három szervezet 
munkatársai valamennyien a Kistérségi Irodában (Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G) dolgoztak. 
Így szorosan együtt tudtak működni a tervek kidolgozásában és végrehajtásában. 
 
1.2.4. Változó szelek  
 

Mindezen feltételek jó alapot teremtettek egy natúrpark létrehozására a Tápió-vidéken, 
melynek kezdeményezését a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, mint az egész 
térséget felölelő civil szervezet fel is vállalta. A Tápió-vidéki natúrpark projekt-adatlapját10 a 
Közalapítvány 2006-ban benyújtotta a Közép-Magyarországi Régió irodája (Pro Régió 
Ügynökség) felé, mint a Tápió-vidék egyik jövőbeni nagy projektjét a 2007-2013-as uniós 
tervezési időszakra, és elkezdte a projektötletek kidolgozását. Azonban a 2006-os 
önkormányzati választások eredményei váratlanul felülírták a korábbi területfejlesztési 
elképzeléseket.  

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás élére új elnök került, a vidékünk 
fejlesztésében elkötelezett kistérségi menedzser elköltözött, majd egy évvel később a 
Közalapítvány elnökét is menesztették. A helyükbe kerülő új térségi vezetés nem tartotta 
fontosnak a natúrpark projekt továbbvitelét, az önkormányzatok akkori képviselői pedig nem 
is ismerték ezt az elképzelést, így az jó időre parkoló pályára került.  
 De a natúrpark gondolata nem tűnt el nyomtalanul, a hazánkban átalakuló 
vidékfejlesztési rendszer újabb lehetőségeket teremtett az ökotérség fejlődésének az uniós 
LEADER programokon keresztül. A következő években számos ökoturisztikai fejlesztés jött 
létre a Tápió-vidék több pontján, de ezek egymástól izoláltan valósultak meg. Nem volt olyan 
szervezet, amely koordinálta, összefogta volna ezeket a fejlesztéseket. A natúrpark 
szellemisége azonban markánsan megjelenik a jövőbeni stratégiai tervekben. 
 
1.2.5. A LEADER és a helyi vidékfejlesztési tervek, stratégiák (2004-2007) 
 
 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívására 2004-ben 
országszerte megalakultak a helyi akciócsoportok, melyek egy-egy LEADER közösség 
fejlesztési elképzeléseit fogták össze és ezek alapján kidolgozásra kerültek a helyi 
vidékfejlesztési tervek. A Tápió-vidéken, a térség keleti részén alakult meg az első Leader-
közösség Hajt-A Csapat néven, melyhez négy település csatlakozott: Farmos, Tápiószele, 
Tápiógyörgye és Újszilvás. (3/a ábra) A közösség szellemi műhelyének vezetői - Balázs 
Bernadett, Patkós Gábor, Varró István - elkészítette az első Helyi Vidékfejlesztési 
Tervet11(HVT), mely a „Harmóniában a természettel” címet viselte. A terv alapvetően a 
kistérségi koncepcióban szereplő elképzelésekre, Tápiógyörgye község "öko-programjára" és 
a már beindult hazai natúrparkok (főként Írottkő) tapasztalataira épült, és ezeket kívánták 
kiterjeszteni a Leader-közösség négy településére. 

                                                 
9 K&H Euroconsulting Kft (2003) Pest megyei területfejlesztési stratégia és operatív program, Budapest 
10 Antalicz Csaba-Bori Attila (2006) Projekt-gyűjtő adatlap, Tápió Közalapítvány, Nagykáta, kézirat 
11 Balázs Bernadett-Patkós Gábor-Varró István (2005) Harmóniában a természettel c. Helyi Vidékfejlesztési Terv, 
Tápiógyörgye, kézirat 
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 A cím magáért beszél, jövőképében azt tűzte ki fő célként, hogy az itt élő emberek 
harmóniában tudnak élni a természettel, a fenntartható fejlődést figyelembe véve, az 
ökoprogramba bekapcsolódva javítanak életminőségükön. Fontos szempont, hogy az egész 
fejlesztési terv a résztvevő települések szoros együttműködésén alapult. 
 
A Helyi Vidékfejlesztési Terv fontos részcéljai: 
 

• a "Hajta kistérség" - a dokumentum a négy települést nevezi így - a sajátos rurális 
karakter megőrzés mellett, egészséges, a lakónépesség számára élhető lakókörnyezetet 
és minőségi szolgáltatásokat biztosítson 

• a települések vonzó környezetet és szolgáltatásokat nyújtsanak mind a befektetők, mind 
a turisták részére 

• a helyi lakosság óvja természeti és táji értékeit és épített környezetét, 
környezettudatosan éljen 

• gazdasága eredményesen tudjon bekapcsolódni az összeurópai gazdasági folyamatokba, 
biztosítsa a helyben való és megfelelő színvonalú jövedelemtermelést 

• a Hajta kistérség a nagyobb térségi együttműködések aktív részesévé válva is megőrizze 
sajátos hagyományait, karakterét 

 
A célok elérése érdekében: 
 

- fejleszteni kívánják a turisztikai vonzerőket, a meglévő bemutatóhelyek felújításával, 
akadálymentesítésével, újak létrehozásával,  

- olyan intézkedéseket vezetnek be, melyek segítik a biológiai sokféleség és a Natura 
2000 területek fejlesztését, illetve a megművelt táj megóvását 

- támogatják a fenntartható termőföld-gazdálkodási gyakorlatok és a biogazdálkodás 
elterjesztését 

- új turisztikai, ökoturisztikai programokat állítanak össze, új túraútvonalak 
kijelölésével összekötik a meglévő látnivalókat, fotópontokat, kerékpáros 
túraútvonalakat hoznak létre 

- minőségbiztosítási rendszert, illetve védjegyet vezetnek be 
- a községeket összekötő és azokon áthaladó útvonalak virágosítása, fásítása 
- támogatják a túraútvonalak mentén fekvő, régi hagyományokat őrző parasztházak 

felújítását, vendégszobák kialakítását 
- támogatni kívánják a helyi termékek előállítását, minél nagyobb fokú feldolgozását és 

piacra juttatását 
- segítik a munkahelyteremtést a helyi termelők és az ökoturizmusban dolgozók 

támogatásán keresztül 
- támogatják helyi termék boltok, üzletrészek kialakítását, ahol a helyben megtermelt, 

előállított, speciálisan a térségre jellemző termékeket árusítják, a lakosság és a turisták 
számára. 

- fontosnak tartják a napenergia széleskörű megismertetését, és az ilyen jellegű 
beruházások támogatását 

- támogatják a kistérségről szóló kiadványok, képeslapok, újságok kiadását; eligazító 
táblák, térképek kihelyezését egységes stílusban 

- segíteni kívánják a teleüléseken működő civil szervezetek értékőrző munkáját 
- támogatják az ökoprogramhoz kapcsolódó képzéseket, továbbképzéseket 



3/a ábra – A HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz tartozó települések (2004-2007) 
 

3/b ábra – A HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz tartozó települések (2007-2013) 
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 Amint a felsorolt célok, részcélok mutatják, a 2005-ös terv szellemisége és célterületei 
tökéletesen egybevágnak a natúrparkok tíz év múlva megfogalmazott fejlesztési 
koncepciójával12. A Hajt-A Csapat kicsiben folytatta azt, ami az ezredfordulón elkezdődött, 
majd megakadt a Tápió-vidéken. A szellemi műhely és a natúrparki fejlesztések motorja 
Tápiógyörgyén élt tovább, mely ebben az időben legdinamikusabban fejlődött az összes 
térségi település közül. Ezt bizonyítják azok a tények is, hogy Tápiógyörgye 2005-ben 
megnyerte a Magyarországi Falumegújítási versenyt, 2006-ban ezüstérmet kapott az Európai 
Falumegújítási versenyen. 2007-ben a legvirágosabb magyar falunak választották, és hazánkat 
képviselve az Entent Floral európai környezet szépítési versenyen szintén ezüstérmet vehetett 
át.  
 A HVT elkészítését követő három évben (2005-2008) számos fejlesztés valósult meg a 
LEADER pályázatoknak köszönhetően a Hajt-A Csapat négy településén. Bár az első Leader 
körben viszonylag kis támogatási összegekre (max. 3 000 000 Ft) lehetett pályázni, mégis 
ezek a kis léptékű fejlesztések jelentős hatással voltak a részt vevő települések életére. A 
legtöbb pályázatot Tápiógyörgyéről nyújtották be a helyi szervezetek és vállalkozások, így itt 
valósult meg a projektek jelentős része (összesen 23 db!), mely látványos fejlődést 
eredményezett a község életében és arculatában. Az akciócsoport területén megvalósult 
projektek túlnyomó része szoros kapcsolatban áll a natúrparki elképzelésekkel.  
 
1.2.6. Bővül a Leader-közösség (2007-2013) 
 

A négy település sikerein felbuzdulva 2008-ban újabb települések csatlakoztak a Hajt-
A Csapat közösségéhez, a részt vevő települések száma 14-re nőtt, az első körös Leader-
településeken kívül csatlakozott: Tápiószőlős, Tápiószentmárton, Nagykáta külterülete, 
Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Kóka, Tápióbicske, Pánd és Tápióság. (3/b ábra) 
Az így kibővült Leader-közösség is elkészítette helyi vidékfejlesztési stratégiáját13 (HVS), 
mely alapvetően a 2005-ös HVT-re épült. Az új stratégiában négy prioritást fogalmaztak meg, 
melyekhez 9 intézkedési címet rendeltek. (2. sz. táblázat). A stratégiának fontos eleme, hogy a 
tervkészítők újra a Tápió-vidékben és a települések együttműködésében, egymásra épülő 
fejlesztéseiben gondolkodnak.  
 A prioritások továbbra is összhangban vannak egy potenciális natúrpark fejlesztésével. 
Fontosnak tarják a természeti értékek védelmét, és turisztikai célú hasznosítását, az épített és 
kulturális örökség megőrzését és fejlesztését, a turisztikai infrastruktúra fejlesztését, a hazai és 
nemzetközi civil kapcsolatok erősítését és a megújuló energiák alkalmazását. Az első körhöz 
képest ebben a pályázati időszakban egy nagyságrenddel megugrott a támogatási összegek 
mértéke. (A legnagyobb mértékű támogatás 53 340 000 Ft volt) A pályázatokra rendelkezésre 
álló forrás összesen 2,24 milliárd! Ft volt, mely a LEADER és az UMVP programokból 
származott.  

A 2. táblázatból jól látszik, a települések a legtöbb forrást az épített és kulturális 
örökség megőrzésére, felújítására, valamint a helyi termékek és a turizmus fejlesztésére 
fordították. A megvalósult projektek nagy része (75 %-a) a natúrparkkal kapcsolatos 
beruházások. Számos új szálláshely jött létre a térségben, több település központja megújult, 
megszépült, újabb közparkokat adtak át, információs táblákat helyeztek ki. Jelentős 
összegeket fordítottak a hagyományőrző csoportok működtetésére, eszközbeszerzésére, a 
térségi hagyományőrző fesztiválok megrendezésére. De az előző ciklushoz hasonlóan a helyi 
termékeket előállító üzemek fejlesztésére is jutott bőven támogatás.  
  

                                                 
12  Vidékfejlesztési Minisztérium (2014) A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója, Budapest 
13  Hajt-A Csapat Egyesület (2008): Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, Tápiógyörgye, kézirat 



 

Prioritások/intézkedések megnevezése 
Allokált 

forrás (€) 
1. prioritás: A HAJT-A Csapat településeinek építészeti és kulturális 
örökségének megőrzése, fejlesztése, rendezvények támogatása, írott és 
elektronikus termékek készítése, a létrehozott értékek védelme 

2,105,977 

1. int.: Kulturális értékek védelme, fejlesztése, bemutató helyek kialakítása 408,977 
 

2.int.: Települési marketing tevékenység ösztönzése, írott és elektronikus 
termékek készítése, rendezvények támogatása 

350,000 
 

3. int.: A települések épített örökségének védelme, településkép javítása, a 
közlekedés és a közbiztonság fejlesztése.  

1,347,000 
 

2. prioritás: A HAJT-A Csapat területén található vállalkozások fejlesztése, 
turisztikai infrastruktúra javítása 

1,645,253 

1. int.: Turisztikai lehetőségek bővítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.  420,000 
2. int.: Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, kapcsolódó infrastruktúra 
javítása 

1,225,253 

3. prioritás: A HAJT-A Csapat területének sport és szabadidő infrastruktúra 
fejlesztése, nemzetközi és hazai civil kapcsolatok kialakítása, erősítése 

537,000 

1. int.: Nemzetközi és hazai civil kapcsolatok fejlesztése, közösségi 
tevékenységek ösztönzése 

70,000 
 

2. int.: Sport és szabadidő tevékenységek infrastruktúrájának kialakítása, 
fejlesztése 

467,000 
 

4. prioritás: A HAJT-A Csapat területén található természeti értékek védelme, 
turisztikai célú hasznosítása, környezetvédelmi programok szervezése, 
alternatív és megújuló energiák alkalmazása 

329,581 

1. int.: Természeti értékek védelme, turisztikai célú hasznosítása, kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztések, környezetvédelmi programok szervezése 

229,581 
 

2. int.: Kisléptékű közösségi célú alternatív és megújuló energiák alkalmazása 100,000 
Összesen rendelkezésre álló támogatási keret: 4,617,831 

 
2. sz. táblázat - A Hajt-A Csapat 2008-as HVS-ának prioritásai és intézkedései 

 
A 2007-2013-ig terjedő programozási időszakban a Hajt-A Csapat területén több, mint 

300 db a HVS-hez illeszkedő LEADER-pályázatot nyújtottak be a helyi önkormányzatok, 
civilek és vállalkozások. A Közép-Magyarországi régióban itt volt a legmagasabb a pályázati 
aktivitás. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretből közel 1 milliárd forintot fordítottak a 
natúrparkhoz illeszkedő projektek finanszírozására, ami egy jelentős „löketet” adott a Tápió-
vidéknek. (Az UMVP és a LEADER-n keresztül 2007 és 2013 között összesen 263 projekt 
valósult meg.) A natúrparkkal kapcsolatos témaköröket, jogcímeket és az ezekre kiosztott 
támogatási összegeket a 3. és 4. sz.táblázat tartalmazza. 

 
 

Kifizetési jogcím (UMVP III.) Támogatott projektek (db) Kifizetett támogatás (Ft) 
Falumegújításra és fejlesztésre 7 192 138 211 
Vidéki örökség megőrzésére 3 129 897 273 
Turisztikai fejlesztésekre 11 245 704 424 
Összesen: 21 567 739 908 
 

3. sz. táblázat – UMVP-ből támogatott natúrparkhoz illeszkedő projektek 
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Kifizetési jogcím (LEADER) Támogatott projektek (db) Kifizetett támogatás (Ft) 
Falu- és arculatfejlesztésre 12 122 055 406 
Turisztikai fejlesztésekre 13 66 905 489 
Érték- és hagyományőrzésére 14 28 475 943 
Hagyományőrző fesztiválokra 14 45 046 738 
Helyi termékek fejlesztésére 13 67 729 837 
Civil szektor megerősítésére 1 45 616 687 
Összesen: 67 375 830 100 

 

4. sz. táblázat – LEADER-ből támogatott natúrparkhoz illeszkedő projektek 
 

A Tápió-vidék nyugati részének települései - Bénye, Gomba, Káva, Mende, Sülysáp, 
Tápiószecső, Úri - 2007-ben a Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft által 
összefogott Helyi Akciócsoporthoz csatlakoztak, de sajnos a Kft. gondatlan hozzáállása miatt 
nem sok sikerrel zárták az ott lebonyolított Leader programidőszakot. Azonban mégis 
megvalósult néhány fejlesztés (pl. sülysápi Csillagvizsgáló, Naprendszer tanösvény, 
tápiószecsői Ürgés tanösvény létrehozása), mely a natúrpark elképzeléshez jól illeszkedik. 
Sajnos, ezekről a projektekről a mai napig nem sikerült adatokat szerezni, mivel a Kft-t 
felszámolták és az adatbázishoz nem sikerült hozzáférni.  

 
1.2.8. Újra egyben a Tápió-vidék (2013-2016) 
 
 A Hajt-A Csapat Leader-közössége a Strázsa-Felső Tápió Akciócsoport 
megszűnésének következtében 2012. őszén még tovább növekedett. Az eddigi  Akciócsoport 
területéhez a térség nyugati, délnyugati települései - Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Úri, 
Gomba, Bénye, Káva - is csatlakoztak, lefedve az ún. történeti Tápió-vidéket, sőt még a 
Gombától délre lévő települések közül is csatlakozott Péteri, Monor külterülete, Monorierdő, 
Pilis külterülete és Nyáregyháza. (A volt Strázsa-Felső Tápió Akciócsoport települései.) Így 
jelenleg 26 település tartozik az Akciócsoport illetőségébe. (4.ábra)  
 

 
4.ábra – A HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz tartozó Tápió menti települések 



 A megnövekedett terület következtében az új települések adottságait és fejlesztési 
igényeit is figyelembe véve felül kellett vizsgálni a 2008-as HVS-t és ki kellett egészíteni az 
új elemekkel, elképzelésekkel. A felülvizsgálat után kiadott új HVS-ben14a Helyi 
Akciócsoport településeinek jövőképe lényegében nem változott, de célkitűzéseiben kissé 
gyöngült a natúrpark szellemisége, nem érezni a központi rendező elvet, inkább a települések 
általános fejlesztési igényei, szükségletei (közbiztonság növelése, sportlétesítmények 
fejlesztése, rendezvényeik támogatása) jelennek meg, melyekre más forrásokból nem kapnak 
támogatást. Struktúrájában mindössze annyi a különbség, hogy a "prioritások" helyett a 
"célkitűzések" megnevezést használják.  
 

 

Célkitűzés/intézkedés megnevezése Allokált 
forrás (Ft) 

1. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi gazdaságának, 
versenyképességének növelése vállalkozások támogatásával  

165.000.000 

1. int.: Helyi vállalkozások fejlesztése  150.000.000 

3. int.: Zöldhulladék kezelő feldolgozó eszközök beszerzése 15.000.000  

2. célk.: Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat Akciócsoport 
területén   

53.000.000 

2. int.: Turisztikai fejlesztések támogatása 53.000.000  

3. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi 
szerepvállalásának erősítése 

47.345.739 

9. int.: Helyi civil szolgáltató központ létrehozása 47.345.739 

4. célk. A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő települések 
biztonságának növelése 

24.000.000 

4. int.: Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, bővítésének 
támogatása 

24.000.000 

5. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek nemzeti és 
nemzetiségi identitástudatának fejlesztése, civil közösségek támogatása, 
hagyományőrzés 

60.000.000 

5. int.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport civilszervezeteinek támogatása, 
kulturális értékeinek fenntartása, hagyományőrzés  

30.000.000 

6. int.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport kulturális és egészségmegőrző 
rendezvényeinek támogatása   

20.000.000 

7. int: Tápió-EXPO 10.000.000 

6. célk.: A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő lakosság 
életminőségének javítása, a térségi egészségmegőrzés elősegítése 

50.000.000 

8. int.: Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása 50.000.000  
 

5. sz. táblázat – A Hajt-A Csapat 2013-2016-os Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 
célkitűzései és intézkedései 

 
 
Az Európai Unió következő tervezési időszakára (2014-2020) kissé megkésve, 2016-ban 
készült el az új HVS, ennek jövőképét és célrendszerét a tanulmány 3. fejezetében találjuk, 
mivel ez már jövőbeni fejlesztési koncepció része. 
 

                                                 
14  Hajt-A Csapat Egyesület (2013) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, felülvizsgálat, Tápiógyörgye, kézirat 
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1.2.9. Újjáéled a natúrpark kezdeményezés 
 
 A natúrpark létrehozásának vidékpolitikai és személyi feltételei 2015-ben újra 
kedvezően álltak össze a Tápió-vidéken.  
 
 A kormányzati szintű vidékfejlesztésben a natúrparkok újra előtérbe kerültek, mint a 
"szelíd" térségfejlesztés modelljei. A Vidékfejlesztési Minisztérium elfogadta "A 
magyarországi natúrparkok szakmai koncepcióját", mely felállítja a hazai natúrparkok 
működési kereteit és rögzíti az új natúrparkok létrehozásának feltételeit. (Az előtt nem voltak 
a hazai natúrparkok működésére egységes irányelvek.) A korábbi vidékfejlesztést segítő 
miniszteri háttérintézmény, a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet) átalakításával 2015-ben létrehozták a Herman Ottó Intézetet, 
melynek egy külön igazgatósága (Természetmegőrzés, Tájfenntartás és Közösségi 
Fejlesztések Igazgatósága) foglalkozik a meglévő natúrparkok fejlesztésével és az új 
kezdeményezések szakmai támogatásával. Az országban közel egy tucat kezdeményezés 
indult el a már meglévő 9 natúrpark mellett. 
 
 A helyi feltételeket tekintve a területfejlesztésben 2015-ben újra aktívan megjelent a 
Tápió Közalapítvány, mely főállású alkalmazottai révén fel tudta vállalni a natúrpark 
létrehozáshoz szükséges feladatok megszervezését. Az alapítvány életre keltése legfőképp 
Wenhardt Lászlóné, kuratóriumi elnök felelősségteljes hozzáállásának, valamint Pest Megye 
Önkormányzatának és a helyi önkormányzatok támogatásának volt köszönhető, akik az elvi 
támogatás mellett anyagilag is újra kezdték támogatni a szervezet működését. A 
Közalapítvány szakmai tapasztalatai és kapcsolatai révén 2015-ben újraindította az 
"ökotérség" programot immár Natúrpark projekt néven. Kidolgozta a natúrpark 
létrehozásának tervét, mellyel először megkereste a legfőbb döntéshozókat és a Hajt-A Csapat 
Egyesületet, a helyi vidékfejlesztési források - Leader támogatások - koordináló szervezetét. 
 
 Az alapítvány munkatársai a projekttervvel 2015. decemberében felkeresték Pest 
Megye Közgyűlésének elnökét, Szabó Istvánt, valamint Kuszák Miklós urat, aki a 
területfejlesztési ügyekért felelős Pest Megye Önkormányzatánál. Mindketten örültek az 
alapítvány aktív szerepvállalásának és a megújuló kezdeményezésnek. A Natúrpark-projektről 
tájékoztatták a térség országgyűlési képviselőjét, Czerván György államtitkár urat is, aki 
szintén támogatásáról biztosította a natúrpark ügyét. 
 
 A harmadik feltétel, a helyi erők támogatásának elnyerése volt mind az 
önkormányzati, mind a civil és vállalkozói szektorban. Ezért az alapítvány munkatársai 2016. 
folyamán felkerestek valamennyi térségi önkormányzatot a natúrpark kezdeményezés 
bemutatására. A 21 településből decemberre mind a 21 önkormányzat képviselő-testülete 
megismerte a projektet, s valamennyien határozattal csatlakoztak a kezdeményezéshez. A 
testületek arról is határozatot hoztak, hogy a projekt képviseletével a Tápió Közalapítvány 
munkaszervezetét bízzák meg. 
 
1.2.10. Az előkészületek (2016-2017) 
 
 Az alábbiakban röviden áttekintjük a 2016-os év legfontosabb eseményeit, 
fejleményeit a natúrpark létrehozásával kapcsolatban:  
 Az internetes források mellett a Közalapítvány munkatársai áprilisban három 
különböző hazai Natúrparkot (Vértes, Gerecse, Cserhát) látogattak meg, hogy közvetlen 
módon is információkat szerezzenek a natúrparkok létrehozásáról és működési 
tapasztalatairól. Felvették a kapcsolatot a Magyar Natúrpark Szövetséggel, mely a jelenlegi 
hazai natúrparkokat összefogó és a születő kezdeményezéseket támogató tapasztalat 
megosztási és érdekképviseleti szervezet. A Szövetség Dr. Szilvácsku Zsolt alelnököt jelölte 

http://cdn1.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=517&uid=-1&dokid=8#_blank


ki térségünk számára kapcsolattartónak, akivel azóta is aktívan együtt dolgozik a 
munkaszervezet. Ugyancsak áprilisban részt vettünk a Herman Ottó Intézet és a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat által szervezett budapesti natúrpark konferencián, ahol más 
térségekkel együtt lehetőséget kaptunk a Tápió Natúrpark kezdeményezés bemutatására. A 
rendezvényen sikerült további natúrparkok képviselőivel is összeismerkedni és számos jó 
gyakorlatról, tapasztalatról is hallottunk beszámolókat. 
 
 A Földművelésügyi Minisztériumtól júliusban kaptunk egy levelet, melyben Fazekas 
Sándor miniszter úr is támogatásáról biztosít bennünket, valamint hivatalosan tájékoztattak 
minket a natúrpark létrehozásának eljárásrendjéről. A Minisztériumban felvettük a kapcsolatot 
Pádárné Dr. Török Évával, akivel személyesen is találkoztunk és beszéltünk a teendőinkről.  
 
 A natúrpark létrehozásához szükséges szakmai háttértanulmány helyzetelemző részét 
november végére jórészt elkészítettük a helyi szakemberek közreműködésével. A tanulmány 
második, koncepcionális részével kapcsolatban októberben több helyszínen és időpontban  
egyeztető találkozókat szerveztünk a térség polgármestereinek. A településvezetők 
megosztották velünk az önkormányzatok jövőbeli fejlesztési elképzeléseit, melyek a 
natúrparkhoz kapcsolódnak, valamint megbeszéltük azokat a térségi szintű projekteket, 
amiket közösen kell megvalósítanunk.  
 
 November folyamán három helyszínen (Sülysáp, Nagykáta, Tápiószele) tájékoztató 
fórumokat szerveztünk a térségi civil szervezetek, helyi termelők, kézművesek, 
bemutatóhelyek és vendéglátó vállalkozások képviselői számára a Tápió Natúrpark 
kezdeményezésről. A találkozókon lehetőség volt a személyes hozzászólások, észrevételek és 
kritikák megfogalmazására is. Illetve megkértük a résztvevőket, hogy egy kérdőíven küldjék 
el nekünk, hogy szervezetük milyen fejlesztésekben gondolkodik a következő években, amit 
be tudunk építeni a leendő natúrpark fejlesztési koncepciójába civil és vállalkozói részről. A 
három civil fórumon összesen 101 fő vett részt a térségből. A legtöbben a civil szervezetek 
részéről érkeztek (29 fő), második helyen a helyi termelők képviseltették magukat (21 fő). 
Kézművesek részéről 13 fő, 9 fő szállásadó, 12 egyéb szolgáltató, vállalkozó és 17 egyéb 
érdeklődő (pedagógus, művelődésszervező, magányszemély) vett részt a találkozók 
valamelyikén. 
 
 A lakosság tájékoztatására honlapunkon - www.hajtapartja.hu - kialakítottunk egy 
Natúrpark tájékoztató felületet, valamint létrehoztunk egy facebook oldalt (Tápió Natúrpark), 
melyen legfrissebb híreink is követhetők. Egyéb média megjelenést tekintve a tévénézők a 
régiónkban sugárzó Williams TV november végi Tápió+ magazinjában láthattak egy riportot  
a natúrpark kezdeményezésről, valamint valamennyi helyi önkormányzati lapnak elküldtünk 
egy év végi beszámolót a 2016-os év fejleményeiről, hogy a helyi újságokban megosszák azt 
a lakossággal. 

 A civil fórumok megerősítettek minket abban a hitükben, hogy nagy igény van az 
együttműködésre és az egymást segítő kapcsolatokra a térségben. Nagyon sok lelkes, nyitott 
és tenni akaró emberrel találkoztunk, akik hisznek a térség közös fejlesztésében és örültek a 
natúrpark kezdeményezésnek.  

 A 2016-os évet értékelve elmondhatjuk, hogy a Tápió Natúrpark zászlaja alá sikerült 
összegyűjtenünk jövőbeni együttműködő partnereinket: a helyi önkormányzatokat, civil 
szervezeteket, termelőket és vállalkozókat, hogy közösen tervezve kezdjük el a natúrpark 
létrehozását a Tápió-vidéken.  
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A szakmai háttértanulmány összeállításához 2017. tavaszán óriási segítséget kaptunk a Szent 
István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának oktatói és hallgatói részéről.  

A Tápió Közalapítvány és a Szent István Egyetem együttműködésének köszönhetően a tavaszi 
félév során az egyetem végzős tájépítész szakos hallgatói térségükben végeztek kutatásokat 
különböző témákban (tájtörténet, területhasználat, természeti és kulturális örökség, társadalmi 
változások, civil élet, turisztikai lehetőségek, stb), melyekből egy összefoglaló tanulmányt 15 
állítottak össze az év végére. A diákok a szakirodalmi kutatások mellett többször is 
terepbejárásokat végeztek a településeken, és számos interjút készítettek helyi vezetőkkel, 
termelőkkel, vállalkozások és civilek képviselőivel. A tanulmány néhol ugyan pontatlan, vagy 
hiányos, mégis számos olyan területre világít rá, amivel eddig nem foglalkoztunk. és új 
információkkal, megközelítésekkel egészíti ki a térségünkről eddig megjelent szakirodalmat. 
Emellett a hallgatók több konkrét javaslatot fogalmaztak meg a térség és a települések 
jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban, melyek az egyes települések és a natúrpark 
fejlesztéséhez számos hasznos ötletet tartalmaznak. 

A tanulmányt a hallgatók 2017. május 22-én nyilvánosan is bemutatták a nagykátai Városi 
Könyvtárban az érdeklődőknek, valamint a Tápió+ magazin is beszámolt róla június 25-i 
adásában. A hallgatók által készített tanulmány letölthető a Közalapítvány honlapjáról 
(www.hajtapartja.hu) 
 

A 2017-es év legnagyobb horderejű rendezvénye a nagykátai Natúrpark konferencia16 volt, 
melyre a hazai natúrparkok képviselőit és a térségben tervezett Tápió Natúrpark jövőbeni 
szereplőit hívtuk meg. A konferencia célja a natúrpark, mint vidékfejlesztési modell, és a 
hazai jó gyakorlatok, tapasztalatok bemutatása volt a helyi polgármestereknek, képviselőknek, 
turisztikai szolgáltatóknak, termelőknek és civileknek. 

A konferencia fővédnökségét Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár úr, 
a térség országgyűlési képviselője vállalta. Beszédében egyértelműen támogatta a Tápió 
Natúrpark létrehozását, mely az egész térség fejlődését segítheti a jövőben. Az előadók a 
natúrparki modellt és a hazai tapasztalatokat mutatták be az Írottkő, a Cserhát és a Pannontáj-
Sokoró Natúrpark példáin keresztül a hallgatóságnak, majd délután kötetlen 
műhelybeszélgetésekben folytatták az eszmecserét a résztvevők. A személyes visszajelzések 
és a konferenciát kiértékelő online kérdőívek véleménye alapján egyértelműen hasznos és 
sikeres volt a találkozó. A résztvevők lelkesedése újabb lökést adott a natúrpark ügyének, és 
megfogalmazódtak a közös tervezés további lépései is. 
 

A két év során összegyűjtött anyagokból, a Szent István Egyetem hallgatóinak kutatási 
eredményeivel és javaslataival kiegészítve a Közalapítvány munkatársai a tél folyamán 
összeállították a Tápió Natúrpark szakmai háttértanulmányát, melyet 2018. január15-én 
véleményezésre benyújtottak a Földművelésügyi Minisztérium felé. 

 
 

                                                 
15 Tápió-vidék natúrpark megalapozó dokumentáció, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési 
Kar végzős hallgatói, 2017. 
16 Natúrpark a Tápió-vidéken c.konferencia, Nagykáta, Városi Könyvtár, 2017. november 25.  



1.3.1. A Tápió Natúrpark területi lehatárolása 
 
De nézzük, hogy hol is helyezkedik el a tervezett natúrpark területe Pest megye térképen, és 
pontosan mely települések csatlakoztak hozzá 2016-ban. 
 A tervezett Tápió Natúrpark Pest megye keleti-délkeleti részén helyezkedik el a 
Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal mentén. A fővároshoz legközelebbi települése, Mende, 
Budapest közvetlen közelében (közigazgatási határtól 12 km-re) található, míg a térség keleti 
vége, Tápiógyörgye (62 km), már Jász-Nagykun-Szolnok megyével határos. (5. ábra) 
 

 

5. ábra – A Tápió Natúrpark elhelyezkedése Pest megyében 
 
 A Tápió Natúrpark alapvetően a történeti Tápió mente településeit foglalja magába 
Mendétől Újszilvásig, illetve Gombától Szentlőrinckátáig, összesen 21 települést. Ezek között 
3 város (Sülysáp, Nagykáta és Tápiószele), 2 nagyközség és 16 község található. (7. táblázat). 
A natúrpark teljes területi kiterjedése összesen: 84 847 hektár. 
 
1.3.2. A Tápió Natúrpark a természeti tájak rendszerében 
  
 Természetföldrajzi értelemben a Natúrpark két nagytáj, az Északi-középhegység és az 
Alföld találkozásánál fekszik. Középtájak tekintetében a Cserhát-vidék legdélebbi részét 
érintjük, az Alföld középtájai közül pedig a Duna-Tisza közi sík vidék, az Észak-alföldi 
hordalékkúp-síkság és a Közép-Tisza-vidék fedi át térségünket.  
 

 A Natúrpark összesen 6 kistáj területét érinti kisebb-nagyobb mértékben, de központi 
részét teljes egészében a Tápió-vidék kistája alkotja. (Lásd 1. ábra) Ennek települései: 
Sülysáp, Kóka, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta és Tápiószele.  
 

 A szomszédos kistájak által érintett települések: Északról a Hatvani-sík területéből: 
Tóalmás, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Farmos. Nyugatról a Gödöllői-dombság 
területéről: Mende, Úri. Dél-nyugatról, a Monor-Irsai-dombság területéről: Gomba, Bénye, 
Káva, Pánd. Délről a Gerje-Perje-sík területéről: Tápiószentmárton, Tápiószőlős és Újszilvás. 
Keletről, a Jászság-sík területéről pedig Tápiógyörgye tartozik hozzá. 
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A települési határok nyilvánvalóan nem követik a természeti tájak határait, ezért mindegyiket 
ahhoz a kistájhoz soroltuk be, melyben legnagyobb a területi átfedés. Ennek a sokféleségnek 
számos következményét láthatjuk majd mind a tájkarakter, mind az élővilág tekintetében a 
következő fejezetekben. 
 
1.3.3. A Tápió Natúrpark területe a közigazgatás rendszerében 
 
Közigazgatás tekintetében szintén vegyes a kép. A legutóbbi, 2013-as lehatárolás szerint 
három járás érintett a Tápió Natúrpark területén: a Nagykátai, Monori és a Ceglédi járás.  
 
 Teljes lefedettségű a Nagykátai járás (15 település): Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, 
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri települések alkotják. A Monori 
járás területéhez mindössze: Gomba, Bénye, Káva és Pánd tartozik, míg a Ceglédi járás: 
Tápiószőlős és Újszilvás területén illetékes. (6. ábra) 

 
6. ábra – A Tápió Natúrpark települései a közigazgatási besorolás szerint 



1.3.4. A Tápió Natúrpark települései 
 
 A Tápió Natúrparkhoz a 2016-ban a települések által meghozott határozatok alapján a 
következő települések kívánnak csatlakozni: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, 
Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 
Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Újszilvás, Úri, 
összesen 21 település. A települések bemutatását a 2.2.1 fejezetben olvashatjuk részletesen. 
 

 
Település neve 

 
Település rangja 

 
Területe 

(km2) 

Népesség  
2015. jan.1-én 

(fő) 

Népsűrűség 
2015. jan.1. 

(fő/km2) 
Bénye község 16,52 1220 76,09 
Farmos község 40,12 3427 92,05 
Gomba község 39,71 2921 75,72 
Káva község 11,31 661 54,64 
Kóka község 44,36 4265 101,15 
Mende község 27,17 4109 157,97 
Nagykáta járásszékhely város 81,61 12432 155,50 
Pánd község 22,21 1961 93,70 
Sülysáp város 47,19 8212 175,21 
Szentlőrinckáta község 20,15 1903 96,97 
Szentmártonkáta község 52,20 4830 95,06 
Tápióbicske község 48,48 3353 72,09 
Tápiógyörgye község 53,31 3384 69,01 
Tápióság község 33,54 2542 80,17 
Tápiószecső nagyközség 38,38 6087 167,85 
Tápiószele város 36,99 5911 166,72 
Tápiószentmárton nagyközség 102,91 5194 52,79 
Tápiószőlős község 31,79 2854 95,38 
Tóalmás község 39,35 3212 85,49 
Újszilvás község 38,98 2562 69,34 
Úri község 22,19 2513 120,87 
Összesen  848,47 83553 Átlag: 102,56 

 
6. táblázat - A Tápió Natúrpark települései, területe, népessége (Forrás: KSH) 
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2. Helyzetfeltárás 
 
2.1. Természeti-táji adottságok és értékek 
 
A fejezet összeállításában főként Dr. Dusek László: A Tápió-mente17, Gócsáné Dr. Móró 
Csilla múzeumvezető18 (Blaskovich Múzeum) és Vidra Tamás tájegységvezető (Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság) munkáira19 támaszkodtunk. 
 
2.1.1. Földrajzi lehatárolás 
 
Amint már az előző fejezetben említettük, a Tápió-vidék elnevezés alatt a Natúrpark 
települései által lefedett ún. történeti Tápió-vidéket, vagy más néven Tápió mentét értjük, 
mely a természetföldrajzi Tápió-vidék kistáj mellett magába foglalja a szomszédos kistájak - 
Gödöllői-domság, Monor-Irsai-dombság, Gerje-Perje-sík, Jászsági-sík és a Hatvani-sík - 
peremterületeit is. Ennek következtében a vizsgált térség mind a felszíni formákban, mind 
talajtani és biogeográfiai tekintetben igen sokszínű képet mutat, hiszen hat kistájat is magába 
foglal. A Natúrpark határát a települések közigazgatási határa képezi. (7. ábra) 
 

 
 

7. ábra - A Tápió Natúrpark lehatárolása a hazai természeti tájak rendszerében 
 
2.1.2. Felszíni formák, tájkarakterek, tájhasználat 
 
A táji sokszínűségnek köszönhetően a Natúrpark területén egyaránt megtalálhatjuk a 
völgyekkel szabdalt dombvidékes felszíni formákat és az Alföldre jellemző sík és 
homokbuckás vidékeket is. Előbbieket főként a térség nyugati (Mende, Úri) dél-nyugati 
részén (Gomba, Bénye, Káva, Pánd), míg utóbbiakat Tápiószecsőtől keletre találjuk. A 
Natúrpark területét négy eltérő típusú karakterű tájegység jellemzi. (Lásd I/1. ábra) A térkép 
annyiban pontatlan, hogy a települések közigazgatási határai alapján választja külön az egyes 
tájkaraktereket a domináns karaktertípus alapján. A valóságban egy település közigazgatási 

                                                 
17 Dr. Dusek László (2001) A Tápió-mente, szerzői kiadás, Szolnok 
18 Gócsáné Móró Csilla (2005) A Tápió mente múltja és műemlékei, in: Lipák István (szerk):  
A Tápió mente turistakalauza, Tápió Közalapítvány, Nagykáta, 2005 
19 Vidra Tamás (2001) A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet kezelési terve, kézirat, Nagykáta 



területén olykor 2 (pl. Sülysáp) vagy akár 3 tájkarakter (pl. Farmos) átfedése is 
megfigyelhető. 
 
A térség nyugati része az Északi-középhegység legdélebbi, félszigetszerű nyúlványa, amelyet 
a Gödöllői-dombvidék és déli folytatása, a Monor-Irsai-dombság alkotnak. Felszínének jó 
részét a jégkorszaki szélviharok által lerakott finom porból kialakult lösz borítja. Mai arculatát 
a hol meredek, hol laposabb lejtőkkel határolt löszvölgyek és a köztük lévő terjedelmes 
löszhátak határozzák meg. Ezért ezt a területet karaktere alapján a Löszdombság vidékének 
nevezzük. Jellemzője a tagolt tájhasználat, a löszhátakat alapvetően szántóföldként 
hasznosítják, csak a vízfolyások mentén és a völgytalpakon találhatók meg a természetes 
vegetáció maradványai. A településmagvak a patakok mentén, a völgyekben helyezkednek el 
a magasabb térszíneken.20 

A Löszdombság területe az alábbi teleülésekre terjed ki: Mende, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, 
Úri és Sülysáp nyugati része. Legmagasabb pontja - ami egyben a Natúrpark legmagasabb 
pontja is - a Mende határában emelkedő 239 méter magas Zsellér-hegy. Völgyeinek többsége 
a terület általános lejtésének megfelelően ÉNy-DK-i irányú (pl. Úri-patak völgye, 
Farkasdpusztai-völgy). azonban középső részén erre merőlegesen futó, mélyebb völgyeket is 
láthatunk (pl. a Gombai-patak völgyének középső része, kávai Hosszú-völgy). Ezek 
kialakulásában döntő szerepet játszott az az ÉK-DNy-i irányú törésvonal, amely Monor-
Gomba-Jászberény irányában halad.  
 
A Natúrpark középső részét az Alsó- és Felső-Tápió árterülete, illetve az ezekből kiemelkedő 
két, egymással párhuzamos homokvonulat alkotja, amelyek a Kiskunság északi kistestvérei is 
lehetnének. Tájföldrajzi szempontból ezt a Tápiószecsőtől Tápiószeléig húzódó keskeny sávot 
nevezzük a tulajdonképpeni Tápió-vidéknek. Területén a jégkorszak idején az akkor még 
egységes Ős-Tápió haladt keresztül, amely több tíz méter vastagságban folyóvízi üledékeket 
rakott le. Torkolati részének megsüllyedése miatt a folyó később bevágódott hordalékkúpjába 
és az így szárazzá vált felszíneken a szél hatására megindult a futóhomokmozgás. Ekkor 
alakultak ki azok a 10-15 méter magas, garmadabuckáknak nevezett homokdombok, 
amelyeket az itt lakók „hegyeknek” hívnak. Ilyen például a Szentmártonkáta déli határában 
található 143 méter magas Gicei-hegy, vagy a göbölyjárási Csillag-hegy. A Natúrpark e 
középső részét karaktere alapján a Tápió-köze névvel illettük, melyre jellemző a síksági és 
dombsági területek találkozása. A tájhasználatot illetően a vízfolyásoknak meghatározó 
szerepe van, az Alsó-Tápiótól délre összefüggő mezőgazdasági területek találhatóak, a 
löszdombok leereszkedő nyúlványait becserjésedett löszgyepek borítják az egykori erdők 
helyén. A folyóvizek mentén nagy kiterjedésű területen még ma is gyepgazdálkodást 
folytatnak. E gyepek nagy része Natura 2000-es védettségű vagy a Tápió-Hajta Vidéke 
Tájvédelmi Körzet védett területeihez tartozik (Gombai-patakvögyek, Nagy-rét, Felső-Tápió 
völgye). A két Tápió ág közötti homokos és ártéri területet egykor gyepként (I/19. ábra), a 
szomszédos domboldalakat, buckákat szőlős és gyümölcsös kertekként hasznosították, ezek 
helyét ma többnyire ültetvényerdők és elhagyott zártkertes területek borítják. A korábbi nyílt 
beláthatóságot és átjárhatóságot nagymértékben rontotta az Alsó és Felső-Tápió közötti óriási 
erdőtömb létrehozása, mely a mai napig elválasztja egymástól Szentmártonkátát és 
Tápióságot. A településmagvak a folyók mentén találhatóak, mivel a vízkivétel és öntözés 
lehetősége nagyban befolyásolta a lakosság kezdeti megtelepedését. A két vízfolyás között 
rendkívül tagolt a területhasználat, melyben nagy szerepe van a Tápió-közén jelenlévő sokféle 
talajtípusnak.  
 

A Natúrpark északi része, Tóalmástól egészen Farmosig a Hatvani-sík déli részét 
képezi. Felszínfejlődése igen különleges. A szomszédos Jászság fő vízfolyásának az elődje, az 
Ős-Zagyva mai futásától jóval nyugatabbra haladt egészen a jégkorszakot követő időkig, és 
                                                 
20 Tápió-vidék Natúrpark megalapozó dokumentáció, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési 
Kar végzős hallgatói, 2017. 
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Farmos mellett vette fel az Ős-Tápiót. Később a mai Jászberény térségében kialakult 
süllyedéket követve futása keletre tolódott, így fokozatosan elhagyta vidékünket. Helyét a 
Gödöllői-dombságból érkező Hajta-patak foglalta el, amely több helyen az Ős-Zagyva nagy 
méretű, még ma is nyomon követhető kanyarulataiban futott. Egy-egy ilyen lapályban a 
patakok vize szétterült és három kiterjedt, több száz hektáros nyílt vizű mocsarat hozott létre: 
északon Jászberény és Nagykáta határán a Hajta-mocsarat, a terület középső részén a mai 
Nyík-réten a Nagy-tavat, míg délen a farmosi Nagy-nádast. Számos történeti adat bizonyítja, 
hogy még néhány száz éve is a Zagyva-folyó áradásainak jelentős része Jászfelsőszentgyörgy 
határában egy lapos háton keresztül Farmos irányában is le tudott folyni, időről-időre nagyobb 
mennyiségű friss vízzel átöblítve az itteni mocsarakat. Az 1960-as években meginduló 
vízszabályozási munkák ellenére a Hajta-patak menti nádasok és a körülöttük elterülő szikes 
mocsárrétek együttesét még napjainkban is az Alföld egyik legnagyobb vizes élőhelyeként 
tartják számon. A vizenyős terület nyugati határát jelentő Bíbicfészeki-ágtól egészen Tóalmás-
Szentmártonkáta-Nagykáta vonaláig egy közel 10 méterrel magasabban elhelyezkedő, 
döntően szántóföldi műveléssel hasznosított löszhát helyezkedik el. Tájkaraktert tekintve a 
Natúrpark északi részén Kókától Farmosig húzódó területet a behálózó vízfolyás alapján 
Hajta-mentének neveztük el. Domborzata igen változatos, nyugati része (Kóka) még igazi 
dombvidékes terület, ami kelet felé haladva fokozatosan átmegy az Alföld síkjába. 
Tájhasználatát nagy egybefüggő szántók jellemzik, melyet kisebb erdőfoltok, kertek 
tarkítanak. Talajadottságai révén jó mezőgazdasági területek találhatóak itt. (lásd. 
Szentlőrinkáta virágzó kertészetei) 

 
A keleti végen fekvő Tápiógyörgye és Újszász vidéke a Zagyva által tökéletes síksággá 
feltöltött Jászsági-síkhoz, míg Tápiószentmárton, Tápiószőlős és Újszilvás határának déli 
része a Gerje-Perje-síkhoz sorolható. Előző kistáj a Közép-Tisza vidékhez, utóbbi a Duna-
Tisza közi síkvidékhez tartozik. Felszínük jelentős részét szántóföldek foglalják el, melyek 
egyhangúságát csak itt-ott törik meg a kisebb szikes legelők, szikes tavak. A tájkaraktert 
tekintve Farmos, Tápiószele,Tápiószőlős, Tápiógyörgye és Újszilvás települések alkotta 
egység a Tápió-összefolyás nevet kapta. Síkvidéki karakter jellemzi, melyet a mélyebb 
fekvésű részeken vizenyős területek (nádasok, mocsarak, szikes tavak) tarkítanak. Ezek a 
részek alkalmasak a hal- és nádgazdálkodásra.  Tájhasználatában a szántók dominálnak, 
Farmos, Tápiószőlős és Újszilvás területén találhatók nagyobb kiterjedésű egybefüggő 
erdészeti ültetvények. Sajnos, sok szikes tómedret, melyet rendszeresen elönt tavasszal a víz 
ma is szántóként használnak. A 4 különböző tájkarater lehatárolását a 2. sz. melléklet mutatja. 
 
2.1.3. Talajok 

A változatos természetföldrajzi adottságoknak köszönhetően a talajtakaró is meglehetősen 
sokszínű, a Natúrpark területén összesen 12 féle talajtípust különíthetünk el a Stefanovits Pál 
és Szűcs Lajos által készített talajtérkép21 alapján. (8. ábra) A dombsági területeken 
csernozjom barna erdőtalajok, illetve mészlepedékes csernozjomok uralkodnak. Ezekhez a 
völgytalpakon réti talajok csatlakoznak. Az utóbbi időben enyhe szikesedés figyelhető meg 
elsősorban az Úri-patak völgyében és a tápiósági Nagy-réten. A hirtelen lehulló nagy 
mennyiségű csapadék a völgylejtőkön erőteljes eróziót, míg a völgytalpakon a sárlehordás 
révén jelentős feltöltődést okozhat. Ez a jelenség legutóbb 1999. nyarán volt tapasztalható a 
Gombai-patak völgyében.  
 

                                                 
21 Stefnovits Pál és Szűcs L.: A Központi Körzet atlasza 11. oldal 



8. ábra - A Tápió mente genetikai talajtérképe 
 
A Felső és Alsó-Tápiót kísérő árterületeken réti talajok, illetve láposodó réti talajok, míg a 
hordalékkúp magasabb térszínein barnaföldek és humuszos homoktalajok fordulnak elő. 
Nagykáta és Szentmártonkáta határában kisebb szabadon mozgó futóhomokfelszínek is 
vannak, amelyek elsősorban emberi behatásra (legeltetés, gépek átjárása) jöttek létre. 
 
A Hajta-patak mentén legnagyobb arányban mészlepedékes csernozjomokat, illetve réti 
talajokat találunk, amelyekhez Szentmártonkáta és Farmos között szikes talajok csatlakoznak. 
Utóbbiak különlegessége, hogy egymás mellet fordulnak elő az alapvetően tiszántúli 
elterjedésű réti szolonyecek és inkább a Duna-Tisza-közére jellemző szoloncsák-szolonyec 
szikesek. Az I-II-es tározóktól ÉNy-ra fekvő szántókon rendszeresen megfigyelhetők 
deflációs károk, közvetlenül veszélyeztetve a tározókat is, mivel a leülepedés elsősorban itt 
történik, nagyban gyorsítva ezzel feltöltődésüket. 
 
2.1.4. Éghajlat 
 
A térséget a kevés csapadék, a gyakori nyári vízhiány jellemzi. A csapadék átlagos évi 
mennyisége 553 mm (elmúlt 100 év átlaga) Az eddigi feljegyzések alapján a maximum 926 
mm, a minimum 303 mm volt. A havi csapadékmennyiségek igen változékonyak. A 
legcsapadékosabb az április végétől júniusig tartó időszak, ekkor hullik az évi 
csapadékmennyiség 30-40 %-a. Legszárazabb a január és a február. Az évi középhőmérséklet 
9,7-10,3 °C között változik, a napsütéses órák száma 2000-2040 óra között mozog. 
Hazánkban az egyik legmagasabb hőmérsékletet Nagykátán mérték. 1994 július 20-án 
évszázados meleg rekord volt 38,6 °C-kal. A legnagyobb hőmérsékleti ingadozás 23-24 °C. A 
januári középhőmérséklet átlaga -2 °C, a júliusi 21-22 °C. A fagyos napok száma 100 nap/év. 
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s.  
 
Összességében megállapítható, hogy a térség a meleg-száraz és mérsékelten meleg és száraz 
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éghajlati övezet határán helyezkedik el. Az 1999 telétől 2000 tavaszáig tartó esős időszak 
kivételével az utóbbi évtized aszályai ezt a vidéket is erősen megviselték. 
 
2.1.5. Vízrajz 
 
A Tápió-Hajta vízrendszer vízfolyáshálózata három, egymástól lényegesen különböző 
vízgyűjtő területből tevődik össze. (9. ábra) 
 A Ny-i részen lévő dombvidék vizeit (Úri-, Bényei-, Farkasdpusztai-patak, Kávai-, 
Pándi-ág) a Gombai-patak gyűjti össze és szállítja az Alsó-Tápióba. A vízgyűjtő terület 
nagysága (a Felső-Tápióba való torkollásig) 226 km2. 
 A vízgyűjtő, több mint egyharmadát kitevő északi területrész - a Zagyva-folyó 
irányába futó időszakos Rekettyési-ér kivételével - a Hajta-patakhoz tartozik, amely az Öreg-
Hajta-patak, Nyík-réti-, Bíbicfészeki-, Kerektói-, Kókai-, Dányi-, Nagyvölgyi- és Valkói-
mellékágak vizeit gyűjti össze és vezeti az Egyesült-Tápióba. Vízgyűjtő területe 381 km2.  
A két terület közötti középső részen enyhe völgyben fut a térség legnagyobb vízfolyása, a 
Felső-Tápió, amelynek egyetlen jelentős mellékvize az Alsó-Tápió. Tápiószentmártonnál 
egyesülnek, az egyesülésig vízgyűjtő területe 102 km2 kiterjedésű.  
Az Egyesült-Tápió széles, lapos völgyben folyik tovább, s végül Újszász térségében a Zagyva-
folyóba torkollik. Jelentősebb mellékvize az Ilike-ér. Az Egyesült-Tápió vízgyűjtője 149 km2. 

A vízfolyásokon hóolvadáskor, illetve a hirtelen lezúduló, nagyobb esők alkalmával 
keletkezhetnek árvizek, azonban a terület egyébként száraz, gyenge lefolyású. Vízminőségük 
viszonylag jónak (II. osztályú) mondható, mely annak köszönhető, hogy ipari, vagy 
kommunális szennyezés alig éri őket. A patakok ma már kivétel nélkül mesterségesen kotort, 
egyenes, olykor töltésekkel kísért medrekben futnak. Csupán a Farmos határában kanyargó 
Öreg-Hajta, a Kókai-ág egyes részei, illetve a Gombai-patak forrásvidéke tekinthető még 
valamelyest természetesnek.  

 
A vízfolyások irányát nagyban meghatározzák az ÉNy-DK irányú tektonikus törésvonalak, 
minek következtében a folyómedrek is ezt a lefutást követik. A Tápió-Hajta vízrendszer 
összes vízgyűjtő területe 858 km2.  
 
Az állóvizek közül legfontosabb a Nagykáta és Farmos között elterülő Nagy-nádas (307 ha), 
melynek területe az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent az aszályok és a szakszerűtlen 
vízgazdálkodás következtében.  
Egyéb állóvizeket tekintve szinte valamennyi település rendelkezik halas- vagy horgásztóval, 
viszont ezek egyike sem természetes eredetű. A tavakat vagy völgyzáró gátakkal hozták létre 
(Sápi-, Gombai-, Úri-, Farkasdi-halastó), vagy a sík vidéken felhagyott bányagödröket 
töltöttek fel folyó- vagy talajvízzel (pl. Tápiógyörgye). A Tápió-vidék legnagyobb halastó 
rendszere a Szecsői-halastavak (79 ha), melyeket az 1930-as években hoztak létre. Sajnos, a 
térségben mesterségesen létrehozott sok halas- és horgásztó nagyban hozzájárul a keleti 
részek vízellátottságának romlásához a vízvisszatartás és tavak nagymértékű párologtatása 
révén. A Szent István Egyetem hallgatóinak tanulmánya22 egyértelműen kimutatja a források 
lejjebb húzódását és a talajok fokozatos száradását az elmúlt évtizedekben. 
 
 

                                                 
22  Tápió-vidék natúrpark megalapozó dokumentáció, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar végzős hallgatói, 2017. 



 
 

9. ábra - A Tápió-vidék domborzata és vízrajza 
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Az állóvizek közül igen különlegesek az időszakos szikes tavak, melyek legnagyobb számban 
Tápiógyörgye és Újszilvás határában fordulnak elő. Az Ős-Tápió egykori medreiben kialakult 
sós tavak számát Fényes Elek - a 19. század közepének neves földrajztudósa - még közel 
ötvenre becsülte. Számuk azóta jelentősen csökkent, ma már nem éri el a tízet. Legszebb a 
tápiógyörgyei Vámos-szék, valamint az újszilvási Szakajtó-, vagy Bene-szék. Mindegyikre 
jellemző, hogy hóolvadást követően tavasszal víz borítja őket, majd nyár közepére teljesen 
kiszáradnak. Sajnos, az utóbbi évek aszályos időjárása miatt sokszor már március végén víz 
nélkül maradnak. A tartós vízhiány következtében az eredetileg fehér medrű, vakszikes tavak 
felszínét benőtte a növényzet. De szikes tavakkal találkozhatunk Nagykáta határában is. Itt a 
Hajta-patakot kísérő keskeny homokvonulatba a szél vájt kisebb-nagyobb tómedreket 
(Egreskátai Sós-tavak, Ebakasztó, Sóstó). Igen sajátos a Tápióbicske déli részén elnyúló 
Fehér-tó, amely a Monor-Irsai-dombság keleti peremén kialakult szikes területekhez tartozik. 
A legújabb kutatások szerint a dombság alól kilépő talajvizekből a nyomásváltozások 
következtében kiválnak a sók, amelyek szikesedéshez vezetnek. Hasonló szikeseket láthatunk 
a Gombai-patak völgyében a Török-hídnál, Tápiószentmártonban az Albertirsára vezető út két 
oldalán és a Kincsem Lovaspark mögötti nagy legelőn is. 

Fontos megemlíteni, hogy a térség gazdag termálvízkészlettel rendelkezik. Négy 
településen is található meleg vizű strand (Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Nagykáta, 
Tóalmás), melyek közül utóbbi három gyógyvíz minősítést is kapott. 

 
2.1.6. Növényvilág 
 
A Tápió-vidék sajátos fekvésének köszönhetően három flórajárás, az Északi-középhegységhez 
tartozó nógrádi (Neogradense), az Alföld részét képező Duna-Tisza-közi (Praematricum) és 
tiszántúli (Crisicum) flórajárás érintkezési zónájába esik. Itt találkozik a középhegységi zárt 
lombos erdők öve az erdőssztyepp zónával. Átmeneti jellegénél fogva növényvilágának 
változatossága országos viszonylatban is egyedülállónak mondható.  
 
Ami az eredeti erdők arányát illeti a Tápió-vidéken, sajnos mindössze 5%-át alkotják az 
erdővel borított területeknek. A dombvidéket borító egykori lösztölgyesek jórészt eltűntek, 
vagy akác- és fenyőültetvények váltották fel őket, de az aljnövényzet sok helyütt még mindig 
őrzi az őshonos növényzet emlékét. A Tápiószentmártontól délre található Lipina- vagy a 
Hársas-völgyben láthatjuk a tarka sáfrány, a hóvirág, a tavaszi csillagvirág, magyar 
zergevirág, nagyvirágú gyíkfű és az ujjas keltike virágait. A homoki területeken a májusi 
gyöngyvirág és az epergyöngyike az egykori gyöngyvirágos tölgyesekről árulkodnak. A 
pusztai tölgyeseknek csak egyetlen kicsiny foltja maradt meg az egreskátai Sós-tavak 
környékén. Az itt található lágyszárúak közül a fehér madársisak és a szomorú estike igazi 
növényritkaság. A két Tápió közötti homokbuckásokon a fehérnyár ligetek őrzik a nyáras-
borókások emlékét, sajnos ma már egyetlen boróka sincs.  
 
Ugyancsak erősen megritkultak a folyópartokat szegélyező keményfás tölgy-kőris-szil 
ligeterdők. Leginkább csak a magyar kőrisek maradtak meg belőlük, azok is csak közvetlenül 
a part közelében. Az égerligetek szórványos maradványát találjuk Tápiószecső és Sülysáp 
között az Alsó-Tápió mentén, viszont a Hajta-patak Kókai-ága mentén még egy igazi égeres 
láperdőt is láthatunk, melyet tavasszal a mocsári gólyahír nagy tömegben borít. 
 
A térség legtöbb természetvédelmi szempontból értékes élőhelye a folyóvölgyekben és a 
síkvidéki területeken található. Védett fajokban tán leggazdagabbak a kékperjés láprétek, 
melyek egyik legszebb előfordulása a Göbölyjárási-láprét. A nedves rétek másik típusát a 
kora tavasszal víz alatt álló mocsárrétek képezik. A legnagyobb kiterjedésű csenkeszes 
kaszálóréteket a Gombai- és az Úri-patak völgyében találhatjuk.  
 
 



A Tápió-mentén a szikesek különböző formációival is találkozhatunk Farmos, 
Szentmártonkáta és Tápiógyörgye határában. A padkatetőkön nagy kiterjedésű cickafarkos és 
ürmös pusztákat láthatunk, melyeket az agárkosbor, sziki pozdor és a magyar sóvirág nagy 
tömegei díszítenek. A szikesek magasabb részein kisebb foltokban löszpusztaréteket is 
láthatunk, melyeken olyan ritka növények élnek, mint a macsakhere, a nagy pacsirtafű és a 
selymes peremizs.  
A Monor-Irsai-dombság lejtőin, az egykori erdők helyén szintén gazdag löszgyepeket találunk 
melyek számos védett fajnak – pl. taréjos búzafű, leánykökörcsin, csinos árvalányhaj - 
nyújtanak menedéket. Szintén roppant értékesek a két Tápió közötti homokbuckákat borító 
nyílt homokpusztagyepek. Jellemző védett fajai: a homoki vértő, a báránypirosító, a kései 
szegfű, valamint a csak Erdőszőlőn megtalálható fekete kökörcsin. A homoki gyepek másik 
típusát a teljesen záródott homokpusztarétek alkotják, melyekre sok példát láthatunk a Tápió-
vidéken. Ezek közül az egyik legértékesebb a Tóalmás határában elterülő Boldogkáta-puszta, 
ahol pókbangó, sömörös és poloskaszagú kosbor is található.  
 
Sajnos, ami a lápokat és mocsaras területeket illeti, a Tápió-vidéket sem kerülték el a 
vízrendezési munkálatok. A térségben az 1960-as években kezdődött meg a Tápió-Hajta 
vízrendszer átfogó vízrendezése. A kanyargó folyómedreket kiegyenesítették, a mocsarak jó 
részét lecsapolták. A térség egykori legnagyobb mocsarát, a Hajta-mocsarat több helyen 
drasztikusan kiszárították, a Hajta-patak egykori medréből a vizet új, szinte egyenes mederbe 
vezették. Ekkor építették a Nagy-nádasban az I. és II. tározókat, amikben ma szinte csak 
foltokban található víz. Viszont mégis ez a nagy kiterjedésű nádas a vándorló madarak egyik 
legfontosabb állomása és gyülekezőhelye térségünkben.  
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatközlése alapján a Natúrpark területén az eddig 
leírt 54 természet közeli növénytársulás közül 18 védelemre, illetve 15 fokozott védelemre 
javasolt növénytársulást jegyeztek fel. A flórát tekintve az elmúlt 25 évben 116 védett, 4 
fokozottan védett (csikófark, tartós szegfű, homoki kikerics, pókbangó), illetve 80 vörös listás 
növényfajt írtak le. Az átfedéseket figyelembe véve ez összesen 128 növényfajt jelent. A 
védett növények részletes listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2.1.7. Állatvilág 
 
A térségből elsősorban a madarakról, a halakról és a nagylepkékről áll rendelkezésre legtöbb 
adat. Ez annak köszönhető, hogy a különböző taxonok kutatói alkalomszerűen kutattak egy-
két állatcsoportot, teljesen átfogó, pontos faunisztikai leltára nincs a térségnek.  
 
2.1.7.1. Gerinctelenek 
 
A lepkék közül Buschmann Ferenc és Szénási Valentin kutatásainak köszönhetően 34 védett 
faj jelenlétét sikerült kimutatni. Külön említést érdemel az Erek-közébe átnyúló sziki 
kocsordos rétjein megtalált, fokozottan védett nagy szikibagoly. Illetve az ugyancsak alfaji 
szinten endemikus faunaelemként nyilvántartott sziki ürömbagoly, amely a Nyík-rétről került 
elő. A nyolcvanas évek elején Farmos mellett gyűjtötték a hazánkból már kipusztultnak vélt 
tisztesfű busalepkét. A hegyvidéki, erdőkhöz kötődő fajokat képviseli az Alsó-Tápió mellől 
előkerült áttelelő bagolylepke, illetve a védettséget nem élvező, bár ritka nagy lombbagoly, 
nagy sziklaaraszoló és a nagy zöldaraszoló. Némi szubmediterrán képet kölcsönöz a 
térségnek az utóbbi időben több helyen is (Nagy-rét, Patakvölgyek) megfigyelt 
farkasalmalepke, illetve a Cseh-dombon élő díszes medvelepke. 
A nagylepke-faunisztikai kutatások során számos értékes Microlepidoptera-adat is napvilágra 
került. Ezek közül ki kell emelni a Hajta-patak mentén előforduló vörös csüngőlepkét, illetve 
a ritka kócsagmolyt. 
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A térség szitakötő faunájának irodalmi feldolgozása 2000-ben történt. A térségben 15 faj 
adatait találták imágó, vagy exuvium formájában, amely a hazai fauna kb. egynegyede. 
Kiemelkedő a piros szitakötő előfordulása, amelynek első adata 1942-ből származik Farmos 
mellől. A 90-es években még megtalálták. Ugyancsak védett a lápi acsa, amely elsősorban az 
alföldi, viszonylag sekély, jól átmelegedő, esetenként ki is száradó állóvizekben él. A 
szitakötő faunáról összességében elmondható, hogy hűen tükrözi a Tápió-vidék átmeneti 
természetföldrajzi helyzetét.  
 
Az egyenesszárnyúak közül említésre méltó a jelenleg terjedőben lévő sisakos sáska, amely a 
térségben közel tíz helyről került elő, legnépesebb populációja Egreskátán tenyészik. A 
bogarak rendjének ritka képviselője a Tápiószecső környékéről jelzett kis és nagy 
szarvasbogár, valamint a diófacincér. A Cseh-domb homokbuckáiról közelmúltban került elő 
a hártyásszárnyúakhoz tartozó óriás tőrösdarázs. 
 
2.1.7.2. Halak 
 
A Tápió-Hajta vízrendszer folyóvizeit vizsgálva eddig 24 halfaj előfordulását bizonyították a 
kutatások, közülük 7 védett és egy fokozottan védett fajt – lápi póc jegyeztek fel, mely a 
Vörös Könyvben is szerepel. A haltársulás összetétele szerint a Hajta-patak és a Tápiók 
vízgyűjtője lényeges eltérést mutat. 
 
A Hajta-patak, illetve az azt kísérő mocsárfoltok döntően a limnofil fajoknak kedveznek. 
Kiemelkedő jelentőségű a kipusztulás közvetlen veszélyébe került lápi póc. 1992-ben 
feltűnően nagy egyedsűrűségben volt jelen a patak egyes szakaszain, a következő évek 
aszályos időjárása azonban megtizedelte állományait, 1994-ben már csak a farmosi tározók 
területén volt fogható. Az ugyancsak mocsári vizekre jellemző réti csík ma már csak 
szórványosan fordul elő, sőt széleskárásszal, illetve compóval is ritkán találkozhatunk. Az 
itteni halközösség legnagyobb részét a tájidegen ezüstkárász és kínai razbóra teszi ki. 
 
A Tápiókban a nagyobb esés és a változatosabb mederaljzat következtében más jellegű 
faunációk is előfordulnak. A csendesebb szakaszok limnofil, valamint neutrofil fajokat 
tartalmazó társulásai mellett a sebesebb folyású részeken reofil halfajok is élnek. Különösen 
értékes a kitűnő vízminőségű (I. osztály) Felső-Tápió halfaunája, ahol egymástól mindössze 
két km-re fordul elő a lápi póc, illetve a védett, hegyvidéki patakokra jellemző kövi csík. 
Mellettük számos a térségben ritka faj meglétét regisztrálták: pl. halványfoltú küllő, fenékjáró 
küllő. A Tápiók természetes haltársulásaira az utóbbi időben terjedő szintén tájidegen 
törpeharcsa és naphal jelent veszélyt. A védett halfajok közül a vágócsík, szivárványos ökle, 
tarkagéb mindkét vízrendszerben elterjedt, viszont feltűnő az ún. fehér halak, keszegfélék 
általános fajszegénysége. 

2.1.7.3. Kétéltűek 
 
A térség kétéltű faunáját az Alföldre jellemző fajok alkotják. A hazánkban előforduló 16 
fajból a területen 11 faj jelenlétét állapították meg, azonban az egyes fajok gyakorisága 
nagyon eltérő. A pettyes gőte általánosan elterjedt, míg a tarajos gőte ritkának számít, eddig 
csak a Hajta-patak mellől került elő. A barna varangy a Tápió-vidék ÉNy-i peremén, a 
dombvidékhez csatlakozó részeken, míg a barna ásóbéka a középső és keleti részeken fordul 
inkább elő. Utóbbi faj legnagyobb populációja érdekes módon a szikesedő, kötött talajú Nyík-
réten él. Az erdei béka példányai leginkább Tápiószecső és Szentmártonkáta határában 
láthatók, legsajátosabb állománya a szántókkal teljesen körbevett, néhány hektáros Gyulai-
erdőhöz kötődik. A Hajta-patak menti mocsaras élőhelyeken közepes sűrűséget mutat a 
mocsári béka. A többi kétéltű faj a megfelelő élőhelyeken általánosan elterjedtnek mondható. 
A fauna vizsgálatánál problémát okozhat a Rana esculenta komplex jelenléte, eddig a 



hatalmas méretűre is megnövő kacagó béka előfordulása bizonyított a Hajta-patak mentén. 
 
2.1.7.4. Hüllők 
 
A Tápió-vidék hüllőfaunája elsősorban a Duna-Tisza köze faunájával mutat nagy 
hasonlóságot. A területen az elmúlt húsz évben 9 faj jelenlétét regisztrálták. A mocsári teknős 
visszaszorulóban van, csupán a Tápiószecsői-halastó környékén, illetve a Hajta-patak menti 
vizes élőhelyeken van népesebb állománya. Az elevenszülő gyíkot a 80-as évek végén 
Tápiószecső környékén többen látták, azonban a megjelölt helyek tüzetes vizsgálata ellenére 
az utóbbi években nem került elő. Izolált populációkban maradt fenn a homoki gyík, amely a 
Felső-Tápiótól É-ÉK-re húzódó buckavonulat négy, jól körülhatárolható élőhelyén észlelhető. 
Az erdei siklót és a rézsiklót Tápiószecső környékén írták le. Bizonytalan a kockás sikló Nyík-
réti előfordulási adata. A többi faj elterjedése a Tápió-vidéken általánosnak mondható. A 
hüllők egyik legritkább képviselője a Pánd határában 2003-ban előkerült fokozottan védett 
pannon gyík. 
 
2.1.7.5. Madarak 
 
A Tápió-vidéken a 2012-ig leírt megfigyelések alapján 248 madárfaj fordult elő, melyből 146 
itt is költ valamilyen gyakorisággal. A rendszeresen átvonuló, a kóborló és a téli vendég fajok 
száma évről-évre újabbakkal gyarapodik és már meghaladta a százat. A hazai madárfauna 
közel kétharmada figyelhető meg térségünkben. Ezen fajok zöme a mocsarakban, vizenyős 
helyeken, réteken, legelőkön, erdőkben figyelhető meg, de a Tápió-vidék településein, a 
tanyák és majorok környezetében is ott élnek madaraink az ember közvetlen közelében. Az 
egymást követő évek eltérő vízviszonyainak függvényében a Tápió-vidéken kialakuló 
madárközösségek is évről-évre nagy eltéréseket mutatnak. Az 1999-2000-es csapadékos 
időszaknak köszönhetően számos, a korábbi évtizedben eltűnt madárfaj jelent meg ismét 
fészkelőként. 
 
1999-ben sikeresen fészkelt 1 pár vörösnyakú vöcsök a Nyík-réti mocsárban. A Hajta-menti 
mocsarakban, illetve alkalmanként a Nagymegyeri-legelő mélyebben fekvő részein és a 
Nagy-réti kis mocsárban, összességében 20-25 párban költ a bölömbika. Nála ritkább a 
törpegém, amellyel leggyakrabban a II-es tározónál üzemelő horgásztavaknál találkozhatunk. 
2000-ben érdekes módon a Virágkerti-tó nádasában költött 2-3 pár bakcsó. Ugyanebben az 
évben 3 telepben (Nyík-réti mocsár, Virágkerti-tó, Egreskáta) megközelítőleg 25 pár nagy 
kócsag fészkelése bizonyosodott be, hozzájuk elszórtan 10 pár vörös gém csatlakozott. Ritka, 
2-3 párban fészkelő faj a szürke gém. Néhány pár vörös gém, bölömbika és törpegém a 
Tápiószecsői-halastónál is költ. 
 
A Tápió-vidék településein 40 fehér gólya által lakott fészekről tudunk, ezek közül legtöbb 
Farmoson és Tápiógyörgyén található. 1998-ban a TK egreskátai részegységétől mindössze 
300 méterre, a megyehatárdűlő Jász-Nagykun-Szolnok megyei oldalán lévő idős szürke 
nyárasban sikeresen költött a fekete gólya. 
  
2000-ben sikeresen költött a Tápiószecsői-halastónál a bütykös hattyú, míg a Nyík-réti 
mocsárban öt pár nyári lúd fészkelése zajlott. A ritkább récefajok közül az alábbiakat kell 
kiemelni: kendermagos réce, csörgő réce, 1999-ben Nagymegyeri-legelőn egy pár nyílfarkú 
réce, 1999-ben Nyík-réten 1-3 pár kanalas réce, Egreskátán minden évben 2-3 pár cigányréce 
költ.  
 
A ragadozómadarak közül 3-5 párban fészkel a hamvas rétihéja Egreskáta, Nyík-rét, I-es 
tározó, Nagymegyer és a Patakvölgyek környékén. A nádasterületeken általánosan elterjedt a 
barna rétihéja, amely közel 25 párban költ minden évben. A 90-es évek elején sikeresen 
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költött a Gyulai-erdőben a darázsölyv. A Nyík-réten és Egreskátán 2-3 párban mindig fészkel 
a kabasólyom. Az elmúlt években nagyon megfogyatkozott a vörös vércsék száma, amelyből 
mindössze 6-8 pár költ, ebből 2-4 pár a Nagymegyeri-legelőn. Az utóbbi időben már csak a 
Nyík-réten és Egreskátán költ 2-3 pár kék vércse. A Nagy-réten minden évben 2-4 párban 
fészkel a haris, ezen kívül alkalmankénti fészkelése ismert a Nyík-réten, az Öreg-Hajta 
morotváinál és a Patakvölgyekben. 
 
2000-ben a Nagymegyeri-legelőn kialakított sekély vízű madárélőhelyen a térségre nézve új 
elemként több párban költött a gólyatöcs, a gulipán, a kis lile és a küszvágó csér. A 
Székesrekeszi-legelőn a 90-es évek elején még költött az ugartyúk. A tocsogós rétekhez 
kötődő fajok elsősorban a Fehér-tónál, az egreskátai Sós-tavak területén, a Nyík-réten és a 
Nagymegyeri-legelőn költenek: sárszalonka (4-6 pár), nagy goda (15-20 pár), piroslábú 
cankó (8-10 pár). A 90-es évek első felében rendszeres fészkelő volt a Nagy-réten a nagy 
póling, az elmúlt két fészkelési időszakban párban mozgó példányokat lehetett látni a Nyík-
réten. 1999-ben a Virágkerti-tónál közel 20 fehérszárnyú szerkő gyülekezett a költési időszak 
első felében, de eredményes költésről nincs tudomásunk. 
 
A korábban gyakori kuvikból jelenleg egy ismert pár költ a Nyík-rét egyik tanyájában. Az 
utóbbi időszakban terjedőben lévő füleskuvikból 2 pár évről-évre fészkel a Gombai-patak 
völgyében. A Nyík-rét területén a 90-es években a réti fülesbagoly alkalmi költését jegyezték 
fel. Bár sokfelé lehet találkozni jégmadárral, költése eddig csak a Felső-Tápiót kísérő 1-1,5 
méter magas agyagos partokban bizonyított. A szalakóta állományának csökkenése az utóbbi 
években megállt, jelenleg 5-6 pár fészkeléséről tudunk (Egrekáta, Nyík-rét, Nagy-rét). Lakott 
gyurgyalagtelep több helyen is van a Tápió-vidéken (Egreskáta, Patakvölgyek, Kóka, 
Tápióbicske, Tápiógyörgye). A harkályfélék közül a Felső-Tápiót kísérő erdőkben, illtetve 
faültetvényekben utóbbi időben kis mértékben terjedőben van a fekete harkály.  
 
A korábbi évekhez képest csökkent a partifecskék száma, jelenleg egy 10 páras telepük van 
Egreskátán. A tározók területén 6-8 párban fészkel a kékbegy. Elszórva, nedves rétektől a 
szárazabb, magasabb füvű domboldalakig 8-10 párban költ a réti tücsökmadár. A 90-es évek 
elején a tározókban még több párban fészkelt a fülemülesitke, azonban az elmúlt évek intenzív 
nádaratása következtében napjainkra már csak alkalmi fészkelő. Hasonló a helyzet a ma már 
ugyancsak kis számú költőfajnak számító barkóscinegéve is. A természetközeli erdők 
alacsony aránya miatt számos országosan elterjedt faj ritkának számít, ilyen pl. a rövidkarmú 
fakusz. A fákkal, fasorokkal tarkított gyepterületeken (elsősorbam Nyík-rét, Egreskáta, Nagy-
rét) 10-12 párban költ a kis őrgébics. 2000. nyarán a Felső-Tápió völgyében egy 70 
példányból álló hollócsapat gyülekezett. 1999-től kezdődően ugyanitt párban mozgó 
példányokat is meg lehetett figyelni, fészkelésük valószínű. 
1999. augusztusában a kiemelkedően sok nyári csapadék következtében a Nyík-rét jelentős 
része, megközelítően 200 ha víz alá került, így 3-4000 réce mellett 150-200 gázlómadár, 
illetve nagy számú partimadár gyülekezett itt. Ezt követően novemberben a Nyík-rét É-i 
felében lévő időszakos vízálláson két énekes hattyú éjszakázott. 2000. augusztusában az 
április végétől tartó aszályos időszak miatt az egész Hajta-völgyben csak a egreskátai Bata-
tóban maradt némi víz. Ennek köszönhetően a Duna-Tisza-köze egyik legnagyobb 
gázlómadár-gyülekezője jött létre: 90 fekete gólya, 150 szürke és vörös gém, 150 nagy 
kócsag, 40 kis kócsag mellett megjelent egy batla is. 
 
2.1.7.6.Emlősök 
 
Az emlősöket tekintve 33 faj jelenlétét figyelték meg a térségben. Ezek közül 15 védett, és 2 
faj - vidra és a patkányfejű pocok - fokozott védettséget élvez. A gyakoribb védett rovarevő 
kisemlősök általános elterjedésűek, bagolyköpetekből sok helyről előkerültek (pl. négy 
cickányfaj). A denevérekről kevés információ áll rendelkezésre, eddig 3 fajukat regisztrálták: 



szürke hosszúfülű denevér, korai denevér, kései denevér. A védett rágcsálók közül említésre 
méltó az ürge. Az egykori jelentős nagyságú kolóniákból (Erdőszőlő, Nagy-rét, Égeres-legelő, 
Patakvölgyek) ma már egy sem létezik, néhány szórvány előfordulásról tudunk: Egreskátán, a 
Nagymegyeri-legelőn és Tápiószentmártonban, a Kincsem Lovasparkban. A patkányfejű 
pocok előfordulásának 1933-as bizonyítása óta nem került elő Farmos térségéből, 
valószínűleg kipusztult. A ragadozó kisemlősök közül a hermelin eddig a Hajta-patak mentén, 
illetve a Nagymegyeri-legelőn volt megfigyelhető. A fokozottan védett vidra a halastavak, 
tározók, patakok környékén rendszeresen megjelenik. A helyi vadászok elmondása szerint 
Tápiószecső környékén előfordul a vadmacska. A rágcsálók közül említésre méltók még a 
vörös mókus és a mogyorós pele. A nagyobb vadak közül az erdős vidékeken előfordul a borz, 
a róka, a vaddisznó, az őz és a dámvad. 2016-tól újra megjelent a hód is. Előbb a Felső-, majd 
az Alsó-Tápió mentén vált nyilvánvalóvá egyre több ponton a jelenléte. A védett állatfajok 
részletes listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
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2.1.8. A Tápió-vidék múltja és kultúrtörténeti értékei 
 

A Tápió és Hajta hajdan szélesen kanyargó, halakban bővelkedő folyóvizei, a 
nádasokban, magas füvű réteken fészkelő gazdag madárvilág, a jó szénájú legelők és a 
vadakban bővelkedő erdőségek kitűnő élőhelyet jelentettek az itt megtelepedő nomád 
törzseknek. Az eddig előkerült leletek alapján az emberi jelenlét min. 6500 évre vezethető 
vissza. Az ember állandó letelepedése itt is a földművelés megjelenésével nagyjából egy 
időben következhetett be. A legrégebbi településnyomok maradványai érdekes módon nem a 
dombvidéken, hanem a síksági mocsaras, nádas vidékeken Nagykáta Erek-közi részén, 
Tápiószele és Tápiógyörgye területén találhatók meg.23  
 
2.1.8.1. A bronzkortól a honfoglalásig 
 
Fontos archeológiai emlékei vidékünknek a bronzkori földvárak, melyeknek nyomait kilenc 
településen tárták fel eddig.24 A korai bronzkor (i.e. 3500-2000) hatvani kultúra időszakából 
Tápiószentmártonban (Hatvani-hegy), Tápióbicskén (Kalapos-hegy), Tápióságon 
(Zsigerpusztán és Czimbál-rét felett), Sülysápon (Leányvár), Gombán (Várhegy) és Kókán 
(Várhegy) tártak fel földvárakat. A középső bronzkor (i.e. 2000-1600) vatyai kultúra 
időszakából Tápióbicskén (Várhegy, agyagbánya) és Mendén (Leányvár) kerültek elő 
régészeti emlékek. Ezen kívül Mende pusztaszentistváni részén fedezték még fel egy Árpád-
kori földvár nyomát, melyet Lányvárnak25 neveztek. (10. ábra)  
 

 
10. ábra - Földvárak a Tápió-vidéken 

 
Kistérségünk régmúltját mégis egy Kárpát-medencei régészeti kuriózum fémjelzi, az i.e. V. 
századból származó „szkíta aranyszarvas”. Ez az elektron ötvös remek a tápiószentmártoni 
Attila-dombon került elő 1923-ban.26 A szkíták nagy arányú térségi jelenlétét bizonyítja, hogy 

                                                 
23 Dinnyés István (1985) A táj, a természet hasznosítása a régészeti leletek alapján, in: Tápió mente néprajza 
24 Miklós Zsuzsa (1982) A Gödöllői dombvidék várai, Múzeumi füzetek/ Petőfi múzeum, Aszód 1982 38.800/21 
25 Miklós Zsuzsa (1981) Árpád-kori földvár Mende-Leányváron, Arch.Ért.108. 1981 233-250 HB 1.317 
26 Gócsáné Móró Csilla (2005) A Tápió-mente múltja és műemlékei, in: Tápió-mente 
turistakalauza 
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Tápiószelén tárták fel (1938-43) Közép-Európa legnagyobb szkíta temetőjét is. A honfoglalás 
előtti népcsoportok közül még szarmata és avar kori leletek kerültek elő 
Tápiószentmártonban, Farmoson, Tápiószelén és Tápiógyörgyén. Ezeket az emlékeket ma a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a tápiószelei Blaskovich Múzeum és a ceglédi Kossuth Múzeum 
őrzi. 
 
2.1.8.2. A honfoglalástól a török hódoltság végéig 
 
 A Tápió mente a honfoglalás idején, majd a XI-XII. században már magyarok által 
benépesített terület volt, amit az Árpád-kori templomromok: Nagykáta-Kenderhalom, 
Tápióbicske, Tápiógyörgye-Illike part feltárásai bizonyítanak. Ekkor érkezett vidékünkre a 
Káta és Bicskei nemzetség. Ez utóbbi a Tápió-vidék egyetlen olyan köznemesi családját adta, 
amely az Árpád-kortól az 1848-as jobbágyfelszabadításig megőrizte birtokait. 

A XII-XIII. században a Tápió-patak folyásának nyugati részén az Ákos és Kartal 
(Sülysáp, Tápiószecső, Tápióság), középső részén a Káta nemzettség telepedett meg. A 
besenyő eredetű Káta név mai is több település elnevezésében szerepel. A térség legrégebbi 
okleveles említései a Váradi Regestrumban olvashatók (1219-Szele, 1220-Györgye, 1221-
Nagykáta). A tatárjárás vidékünket sem kerülte el, az addig lakott helyek pusztulására 
régészeti kutatások adatai utalnak. 

A XIII-XIV. században a Tápió-vidék legnagyobb és országos befolyással bíró 
földesura a Káta nemzettség volt, ők birtokolták Cseke-, Szentmárton-, Boldogasszony-, és 
Szentlőrickátát. A középkorban már számos templomos települést találunk vidékünkön: Kóka, 
Tóalmás, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Pánd, Farmos, Tápiószele, 
Tápiósüly. E középkori épületek közül csak szecsői és a sülyi élte túl a török hódoltságot. Ez 
utóbbi a Tápió mente egyetlen gótikus épületeként ma is büszke tanúja e történelmi kornak. A 
legutóbbi felújításkor az 1498-as évszámot találták meg bevésve a templomtoronyban. 

A török uralom alatt a Tápió mente településeit folyamatosan lakták, neveiket 
megtaláljuk a hódoltsági adólajstromokban.27 1546-ig a vidéken mindössze 3 település 
néptelenedett el, tehát a török nem pusztította el a vidéket. A vidék legjelentősebb mezővárosa 
Tápiószentmárton volt. A hanyatlás a népesség csökkenésével, majd falvak kihalásával 
kezdődött. Tovább rontott a helyzeten a 15 éves háború, amely olyan megpróbáltatásokat mért 
a lakosságra, hogy az otthonát hátrahagyva elmenekült. A XVII. század húszas éveiben indul 
meg a lakosság visszaszivárgása, de a viszonylagos békés időszak egészen a török kiűzéséig 
tart. A Budáért folyó harcok erősen kihatottak a térségre, minek következtében újra egész fal-
vak néptelenedtek el. A török alóli felszabadító harcokkal járó pusztulás öt falu (Úri, 
Tápiószecső, Kóka, Szentmártonkáta, Tóalmás) kivételével a többit nem kímélte, az 1600-as 
évek végére szinte mind időszakosan elnéptelenedtek. A törökkor egyetlen máig megmaradt 
építménye, a tápiósági Zsiger-pusztai híd, amit 1815-ben építettek át kőhíddá, s a köztudatban 
ma is Török-hídként emlegetnek. 

 
 A lakosság létbizonytalansága a Rákóczi-szabadságharc alatt is folytatódott. A 

térségben 1711. után köszöntött be egy konszolidáltabb időszak, amely a visszatelepülésnek is 
kedvezett. Mivel a szatmári béke előtti korszak sok emberéletet is követelt, a térségbe nem 
csak az elmenekült lakosság tért vissza, hanem bevándorlók egy csoportja is letelepedett: 
főleg szlovákok a Felvidékről, Árva megyéből.  
 
2.1.8.3. A XVIII. századtól napjainkig 

 
A Tápió mente településeinek többsége az 1700-as évek első két évtizedében települt újra. A 
visszaköltözött jobbágyok mellé a birtokosok nógrádi, honti és más felvidéki (magyar és 
szlovák) családokat telepítettek be. A betelepülők származására utal, hogy az első 
népszámlálások idején a lakosok még jelentős arányban mondták magukat tótnak (Tápiósáp), 
                                                 
27 Káldy Nagy Gyula (1977): A budai szandzsák 1559. évi összeírása, Pest Megyei Levéltár, Budapest 
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de elmagyarosodásuk ellenére evangélikus vallásuk még ma is utal a felvidéki eredetre 
(Tápiószele, Tápiószentmárton, Farmos). 
Amíg a hódoltság kora kedvezett a reformáció terjedésének, addig a betelepített lakosság 
nagyobb része már római katolikus volt. A falvak erősödését, a népesség XVIII. századi 
gyarapodását jól mutatja az egyházi épületek építésének folyamata. A vidék lakói sorra 
hozzák rendbe vagy emelnek új templomot, kápolnát, a megmaradt középkori alapokra. Már a 
barokk jegyében épült a szecsői, sápi, bicskei, nagykátai, szelei és szentmártonkátai római 
katolikus templom. A térség birtokosai is e kor uralkodó stílusában alakították ki családi 
kápolnáikat, így készült a kókai Szent Margit, a tápiószentmártoni Blaskovich- és a nagykátai 
Szentkereszt-kápolna. A centrális alaprajzú temetői kápolnát a Keglevich-család kriptájaként 
is használták. 
A Tápió mente legrégebbi református templomai is a 18. század második felében épültek. 
Késő barokk, egy homlokzati tornyos épületeket emeltek Szentmártonkáta és Pánd református 
hívei. 
A XIX. században tovább bővítették, szépítették templomaikat a térség lakói. A klasszicizmus 
jegyeit viseli magán a tápiósági és kókai római katolikus templom, a szentmártonkátai 
református parókia. E stílusban készült el a vidék két legrégebbi evangélikus temploma: a 
tápiószelei 1825-ben, a tápiószentmártoni 1845-47-ben. Sajnos, a térség klasszicista 
zsinagógái közül egy sem érte meg a XX. század végét. 
 
Az egyházi emlékek sorában érdemes megjegyezni a barokk és klasszicista kőkereszteket, 
szobrokat a templomkertekben. Ilyeneket találunk a szecsői, kátai, bicskei, györgyei, sági 
római katolikus templomok környezetében. A pándi, szentmártonkátai és szelei református 
temetőben szép számmal találhatunk régi kopjafákat, melyek őseink emlékezetének tanúi.  
 
A Tápió menti települések 18-19. századi történelmének kiemelkedő építészeti emlékei a 
kastélyok, kúriák. Nemesi udvarházban igen gazdag volt vidékünk, de a második világháborút 
követő időszak nem kedvezett fennmaradásuknak. Már a XVIII. század második felében több 
köznemes tette át állandó lakhelyét a Tápió mentére, ezért kúriát emelt magának. A máshol 
élő gazdagabb földesurak nyári- és vadászlakot építettek, így készült el 1770 táján a sülysápi 
Grassalkovich vadászkastély is. A köznemesi birtoklás kőbe zárt emlékeinek szép példáját 
láthatjuk a sülysápi Sőtér, a tápióbicskei Zsille és Bicskey kúria esetében. A legtöbb nemesi lak 
Tápiószelén maradt fenn. A Dubraviczky, Viczián családok által még a XIX. században emelt 
épületek közül néhány igen jó, de a legtöbb romos állapotban érte meg az ezredfordulót.  
A vidéki udvarházak világát, tárgyi környezetét hűen tükrözi Magyarország egyetlen 
köznemesi kúriamúzeuma, a tápiószelei Blaskovich Múzeum. A 19. századi magyar 
köznemesség életmódjának tárgyi emlékeit őrző múzeum ebédlő, szalon, nappali és 
dolgozószobájában szinte megelevenedik az egykori élet. A kúria többi helyiségében a nemesi 
életforma és műkincsgyűjtemény relikviái kerülnek bemutatásra. A tápiószelei kúriamúzeum 
páratlanul gazdag anyagával nemcsak a Tápió mente gyöngyszeme, hanem a magyar 
kulturális örökségnek is páratlan része. 
A térség máig megmaradt impozáns kastélyai közül a legnagyobbat Tóalmáson a millennium 
idején építették az Andrássy grófok. Az Ybl Miklós tervei alapján emelt 50 szobás épület és 
hatalmas parkja a második világháború után gyerekek üdültetését szolgálta és szolgálja ma is. 
Természeti értékekben gazdag angol parkját 1974-ben védett területté nyilvánították. 
A Tápió mente legdélebbi részén található a Györgyey-család kastélya. Az eklektikus 
stílusban készült, a francia barokk ízlését követő 23 szobás kastély Tápiógyörgye 
központjában található, ma szociális gondozóház. 
A 19. századi haladó magyar köznemesi örökségben országosan is kiemelkedő a 
tápiószentmártoni Blaskovich ménes története. 1874-ben itt született a verhetetlen versenyló, 
Kincsem. A csodakanca 54 versenyen indult és 54 győzelmet aratott. A tápiószentmártoni 
Kincsem Lovaspark területén található Kincsem Múzeumban állandó kiállításon mutatják be a 
hírneves ló és a magyar lovas sport emlékeit. 



2.1.8.4. Népi emlékeink és hagyományaink 
 
A Tápió mente világi építészeti anyagában a földesúri birtoklás emlékeit jól kiegészíti a népi 
lakóházak, tájházak világa. Szinte minden településen találunk még régi, szoba, konyha, 
kamrás, tornácos parasztházat. A kisebb falvak csöndes utcáin még náddal fedett épületek is 
megbújnak (Farmos, Tápióság). Számos községben áll még néhány alföldi típusú népi 
lakóház, sok helyen láthatunk szépen faragott tornácot, oromzatot is (Pánd, Tápiószecső, 
Sülysáp, Szentmártonkáta Tápióbicske, Tápiógyörgye). Több helységben egy-egy régi 
lakóházban őrzik a falu történetének tárgyi dokumentumait, vagy a parasztház teljes 
berendezését. Ilyen muzeális bemutatót találunk Kókán, Sülysápon, Tápiószecsőn, 
Szentmártonkátán, Tápiószentmártonban. Pándon, Tápiószelén, Tápiógyörgyén és Nagykátán. 
A térségben meglehetősen sok népi hagyományőrző rendezvényt szerveznek még a helyi 
közösségek. A farsangi bál, a húsvéti locsolóbál, a tavaszi borfesztiválok mind-mind a régi 
hagyományokra épülnek. Bár egyre több településen jelennek meg a manapság divatos 
falunapok és fesztiválok, melyeknél nem mindig szempont az értékes programok szervezése, 
így olykor egy-két éppen felkapott haknizó celeb szerepeltetése jelenti a fő szenzációt. A mai 
napig legtöbb településen megünneplik augusztus 20-án az államalapítást és az új kenyér 
ünnepét, számos helyen tartanak ősszel szüreti felvonulásokat, mulatságokat. E 
rendezvényeken a helyi néptánccsoportok és nyugdíjas klubok előadásai keltik életre a népi 
hagyományokat. A térségben több településen működik néptánccsoport (Kóka, Nagykáta, 
Tápiószentmárton, Tápiószecső, Gomba) melyek közül a legismertebb talán a nagykátai 
székhelyű Tápiómente Táncegyüttes. A Tápió mente gazdag néprajzi anyagát (népdalok, 
népviseletek) térségünk híres zenésze, Terék József gyűjti jelenleg is a még élő adatközlőktől 
és helyi gyűjtőktől. Az elmúlt öt évben tíz népzenei CD-t, három könyvet és számos 
publikációt jelentetett meg a Tápió mentéről. 
Nagyon fontosak még vidékünkön az egyházi ünnepek hagyományai, melyeket még sok 
helyen ma is tartanak az egyházközségek. Leglátványosabbak talán az úrnapi körmenetek, 
mikor az elsőáldozó gyerekek virágszirommal hintik be a körmenet útvonalát, de ugyanígy 
említhetjük a karácsonyi, húsvéti hagyományokat is. Külön kuriózum a pünkösd napján 
faágakkal, kendőkkel feldíszített evangélikus templom Mendén, melyet 2011-ben felvettek a 
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének listájára is. 
A rendszerváltás óta térségünkben számos lokálpatrióta értékőrző közösség, civil szervezet 
jött létre értékeink védelmére és hagyományaink ápolására, továbbadására. Ezekről bővebben 
a 2.4. fejezetben olvashatunk. 
 
2.1.8.5. Történelmi emlékeink és hagyományaink 
 
A Tápió mente leghíresebb és országosan ismert történelmi eseményének emlékét, az 1849. 
április 4-én vívott győztes tápióbicskei csata relikviáit Tápióbicskén találjuk. A helyiek már a 
XIX. század második felétől ápolják az 1848-49-es szabadságharcban elhunyt katonák 
emlékét, kő és vaskeresztet állítottak a hősi emlékhelyeken. 1910-ben avatták fel Nagykáta és 
Tápióbicske határában, a dicsőséges hídi csata helyszínének közelében az 1848-49-es honvéd 
emlékművet. Majd 2002-ben Tápióbicske Barátainak Köre kezdeményezésére Than Mór 
festménye alapján elkészítették a bicskei fahíd korhű másolatát, ahol azóta is minden év 
április 4-én páratlan hadi játék keretében felelevenítik a Tavaszi hadjárat dicső ütközetét. Az 
elmúlt években a megemlékezés országos rendezvénnyé nőtte ki magát, melyre több ezer 
látogató érkezik. 
A szomszédos Nagykátán a helyi lakosok is készítettek 1848-as emlékművet 1897-ben. A fő 
téren emelt korinthoszi oszlop ma is büszkén hirdeti a magyar múlt dicsőségét. Április 4-én a 
helyi hagyományőrzők lovas huszárok kíséretével vonulnak fel a fő utcán, majd mennek át a 
bicskei csata emlékhelyére. Az elmúlt években a Tavaszi emlékhadjárat helyszínei kibővültek 
más Tápió menti településsel is. Szentmártonkátán, Sülysápon és Kókán is egy rövid 
megállóval, műsorral tiszteletüket teszik az Isaszeg felé vonuló huszárok. Ezen kívül a térség 
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több temetőjében ápolják az 1848-49-es szabadságharcban elesett katonák sírjait. E történelmi 
emlékek nagyobb számban a nagykátai temetőben vannak, hiszen a településen a tápióbicskei 
csata után hadikórház is működött. A térségi hagyományőrzésben kiemelkedően fontos 
szerepe van 1848-nak, a Kossuth-kultuszt erőteljesen ápolják Nagykátán, Kókán, 
Szentmártonkátán, azokban a falvakban, ahol Kossuth Lajos is járt. 
Az első világháború hősi halottainak emlékét a Tápió mentén is őrzik. Számos hősi 
emlékművet avattak még az 1920-30-as években. A rendszerváltás éveiben pedig sorra 
kerültek rájuk azok a névsorok, amelyek a második világháborúban elhunytaknak állítanak 
emléket. Térségünkben néhány településen (Nagykáta, Farmos) új képzőművészeti alkotások 
is készültek a második világháború áldozatainak emlékére, de a magyar millennium 
alkalmából is több településen avattak köztéri szobrot 2000-2001-ben. Kortárs 
képzőművészeti alkotások az 1980-as évektől díszítik szinte minden település köztereit. Az 
ezredfordulót követően pedig több településen '56-os (Nagykáta, Sülysáp, Tápiószecső) és 
trianoni emlékműveket hoztak létre. 



.2. Társadalmi-gazdasági adottságok 
 
2.2.1.1. A térség települései 
 
Gomba 
 
A Monor-Irsai-dombság nyúlványai között rejtőzködik ez a hangulatos település, melyet 
természeti adottságainak köszönhetően változatos domborzati formák színesítenek. A több 
évszázados úthasználat és a lefolyó csapadék hatásának köszönhetően a puha alapkőzetű 
löszdombok közé mély szurdokvölgyek vájódtak (Kis- és Nagy-Szurdik), melyeken ma is út 
vezet keresztül. A település határának nagyobbik része a Gombai-patakon keresztül a Tápió, 
míg kisebb része a Gerje, illetve a Gyáli-patak vízgyűjtőjéhez tartozik. Belterületén halad 
keresztül a Duna-Tisza közi vízválasztó. 
A település már bronzkorban is lakott volt, melyet a Várhegyen talált régészeti leletek is 
igazolnak. Az egykor itt álló földvár kora a Kr. e. 1700-1600 közötti időszakra tehető. Sáncai 
ma már nem láthatóak, ám a Várhegyről csodálatos panoráma nyílik a völgyekben 
meghúzódó utcákra, házakra. Első okleveles említése 1337-ből való, ekkor a névadó Gombai 
nemzetség birtoka. A XIV. századból több birtokosa ismert. A falu a török hódoltság alatt is 
életben maradt. A XVII. század végétől a Fáy család birtoka. A XVIII-XIX. században a 
Patay-, Puky-, Dapsy- Vartensleben-Tahy-Máriásy családoknak voltak itt birtokaik.  
A falu központjában két templom tornya is magasodik a lakosság református és katolikus 
összetételét tükrözve. A református templom déli oldalán milleniumi emlékmű hirdeti, hogy a 
magyar koronát egy napig e faluban őrizték. A főtér szomszédságában három régi épület is 
található: a Perczel-kúria, a Máriássy-kastély az idős fenyők takarásában pedig a Fáy-
Kenyeres-kúria bújik meg, amely ma polgármesteri hivatal. Utóbbi mögött egy hangulatos 
ligetben természetismereti tanösvényt alakítottak ki, valamint a község több pontján színes 
tájékoztató tablók mesélnek a falu egyéb természeti és kultúrtörténeti örökségéről. 
A község határában két horgásztó (Gombai-, Farkasdi-tó) valamint a Hosszú-rét vadregényes 
folyóvölgye, és a Gombai-patak forrásvidékének ligetei várják a horgászni és kirándulni 
vágyókat.  
 
Bénye 
 
Első okleveles említése 1368-ban történt. Birtokosa a XIV-XV. században a Bényei család. A 
falu a XVI. században elnéptelenedett. A török hódoltság után az elnéptelenedett falut a Fáy 
család felvidéki evangélikus szlovákokkal telepítette be. A népesség XVIII. századtól 
egyenletesen emelkedett napjainkig. Az evangélikus szlovák lakosság sokáig őrizte kultúráját, 
anyanyelvét, azonban a XX. század végére az anyanyelv ismerete a legidősebbekre szűkült le. 
Csupán a hely- és személynevek, az evangélikus templom, valamint a település szerkezete 
őrzi a szlovák eredetet. 

A falu északról és délről magas domboktól zárt hosszú völgyben nyúlik el, nyugati 
határa összeér a szomszédos Gombával. Az agyagos talaj adottságait kihasználva a környező 
oldalakon a szőlőművelésnek évszázados hagyományai vannak. A borászattal még mai is 
számos szőlősgazda foglalkozik, olyannyira, hogy Gombával közösen önálló hegyközséggel 
bírnak. 
A település központja a Faluház és a polgármesteri hivatal között található, melynek udvarán 
Szent Vincének, a bortermelők védőszentjének szobra áll. A Fő utcán találjuk az 1784-1794 
között épült evangélikus templomot, kertjében az államalapító Szent István és a világháborús 
hősi halottak emlékművével.  

A Bényei-patakot jobb oldalról kísérő falurészen sok szép, régi lakóház látható (Kölcsey u., 
Virág u.). A hangulatos Lómen-, vagy ahogy a helyiek hívják a Dolina-völgyben pedig minden 
évben országos pónifogathajtó versenyt rendeznek. 
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Káva 

A pilisi, pándi és bényei utak kereszteződésében, a dombok közötti völgyben bújik meg 
mindössze 660 lakosával a Tápió-vidék legkisebb települése. Nevét XIV. századbeli 
birtokosáról a Kálnai (Kávai) családról kapta. A XV. században még birtokosként említik a 
források a Kápolnai családot is. A XVI. századból több birtokosa ismert. Történelme szorosan 
egybefonódott a szomszédos Bényével. Az itt is jelenlévő szlovák lakosság XIX. század 
második feléig őrizte kultúráját, anyanyelvét. A két településnek a mai napig közös általános 
iskolája van, Káván csak az alsó tagozatosok tudnak helyben iskolába járni. 
Az iskola - az egykori Puky-kastély - udvarában található a falu egyik nevezetessége, az ún. 
tanítók fája, mely minden pedagógusnak emléket állít, aki valaha is a településen tanított. A 
Pilis felé vezető kanyargós út mentén láthatjuk a Kovách Gáspár-kastélyt, amely ma 
polgármesteri hivatal.  
A falu határában, a Várhegy nevű dombon talált régészeti leletek bronzkori település nyomait 
őrzik. A hegy tetejéről belátni az egész Gombai-patakvölgyet, eleink nem véletlenül 
választották ezt a helyet. Bár a fák sűrűn benövik a tetőt, még több helyen kivehető az egykori 
sánc vonulata. A Várhegy és a szomszédos löszkopárok oldalainak menedékében olyan 
növényritkaságok húzódnak meg, mint az erdei szellőrózsa és más értékes növények. 
 
Pánd 
 
A falu három völgy találkozásánál helyezkedik el, melyek közül tájképi és természeti értékeit 
tekintve a Hársas-völgy a legjelentősebb. Kialakult településközponttal nem rendelkezik, az 
épületek közül az általános iskola és a református templom emelkedik ki. Az utcákon sétálva 
számos régi lakóház őrzi még a népi építészet emlékeit. Az iskola kertjében áll a 
világháborúban elhunyt Hősök szobra, mely Pándi Kiss János alkotása. A falu híres 
szülöttének állandó kiállítása a művelődési házban tekinthető meg.  

A település első okleveles említése 1275-ből való. 1424-ben a falu akkori birtokosa, 
Zsigmond király, elcserélte Lévai Cseh Péter főlovászmesterrel. 1434-ben a falu Berzeviczei 
Pohárnok István birtoka, majd 1453-ban Szilassy Vincéé és rokonaié lett, akik hosszú időn át 
birtokolták. XIX. században többek között a Szilassy családnak volt itt nagyobb birtoka. 
A templomot a betelepített felvidéki protestánsok építették az egykori középkori templom 
helyére 1779-81 között. Ma is a református vallás jellemző a lakosságra. A kávai út mellett 
fekvő temető érdekessége, hogy nagy számban láthatóak benne a kopjafás temetkezés 
emlékoszlopai.  
A falu déli határában, a Hársas-völgyben még néhány idős molyhos tölgy őrzi az egykori 
vegetáció emlékét. A dombok löszgyepein pedig közel tucatnyi védett növényfaj - pl. tarka 
nőszirom, nagyezerjófű – virágzik.  
 
Mende 
 
A Tápió mente legnyugatibb települése a Gödöllői- és a Monor-Irsai-dombság határán 
fekszik, hosszan elhúzódva az Alsó-Tápió két partján a környező dombok ölelésében. A mai 
település három középkori falu: Bille, Oszlár és Mende helyén jött létre, melyet a község 
címerében látható három domb is jelképez. Oszlárt 1252-ben, Billét 1351-ben, s Mendét 
1411-ben említi oklevél A török hódoltság alatt és az azt követő felszabadító harcokban 
azonban elpusztult mindhárom. Az újjátelepítést az akkori nagybirtokosok: a Bosnyák, 
Károlyi és a Koháry család kezdték el 1724-ben, zömmel a Felvidékről érkező szlovák 
telepesekkel. Ők hozták magukkal az evangélikus hitet, és építik a falu klasszicista stílusú kis 
templomát. 
A löszdombok agyagos kőzete sok évtizeden át szolgált a helyi téglagyár alapanyagául, 
melynek emlékét ma már csak az ipartörténeti műemléknek meghagyott kémény hirdeti. 



További érdekesség, hogy az itteni löszfalakban tárták fel az országos Földtani Intézet egyik 
alapszelvényét is. Mende legfrisebb szenzációs lelete egy mamutbébi csontváza, melyet a 
hulladéklerakó rekultivációja nyomán találtak meg. 
A vasútállomás feletti Ökörjárás domboldalain szép löszgyepek húzódnak, valamint a fák 
között elegyesen tölgyeket is találhatunk, melyek az egykori növényzetre utalnak. A 
hangulatos Mendei-völgy és a Túzberek kiváló kiránduló célpontok. A patak partján 
elsétálhatunk egészen az ún. Leányvár dombjáig, melynek tetején egy bronzkori földvár 
maradványait tárták fel. De nemcsak itt, hanem Mende Pusztaszentistván felé eső részén, az 
ún. Lányváron is találtak településnyomokat, azonban ezek sokkal későbbiek, már az Árpád 
korból valók. Valószínűleg az Ákos nemzetség építette a XII. század végén.  
 
Kóka 
 

A Tápió mente észak-nyugati csücskében, a Gödöllői-dombság keleti lankáin terül el Kóka, az 
Árpád-kori királyi kovácsok földje. Első írásos említése 1254-ből való, amikor is IV. Béla 
király Kouka-i Lőrinc fia Egyednek adományozza a királyi kovácsok Kouchi nevű lakatlan 
földjét. A falu közel 150 évig a Kókai család birtoka volt, majd 1424-ben Zsigmond király 
Borbála királynénak adományozza. A település a török időkben is lakott volt. A XVIII 
században gróf Károlyi Ferenc, Laczkovics Imre és Muzslai Gábor is birtokolta a falut. A 
Rákóczi-szabadságharc idején elmenekült magyarok helyére sziléziaiak jöttek, majd később a 
magyarok egy része is visszatér. 

A központi parkban látható a község millenniumi emlékműve, Szent István szobra, 
valamint a falu alapítójának tekintett IV. Béla emlékműve is. A falu közepén, a mai 
temetődombon emelkedik a Margit-hegy. A hagyomány szerint Kossuth Görgeyvel ennek 
tetejéről nézte az Isaszeg felé masírozó magyar csapatokat. Ennek emlékét őrzi a katolikus 
templom mellett lévő Falumúzeum Kossuth-korsója is, amiből a vezér ittjártakor ivott. A falu 
domboldalain a szőlőtermesztésnek évszázados hagyományai vannak, és ma is neves 
bortermelők öregbítik a kókai borok jó hírét.  
A községtől északnyugatra a Hajta Kókai-ágának két oldalán húzódik a Tápió-mente egyik 
utolsó égerlápja, számos jégkorszaki maradványnövény (pl. vidrafű, villás sás) élőhelye. 
Várak pusztán, a Felső-Tápió mentén értékes láprétek bújnak meg a védett szibériai 
nőszirommal és fehér zászpával. Különleges víznyerő hely a török korból megmaradt 
Beregkút, melynek vize egy beépített ágyúcsőből csordogál. A kút a temetődomb mögötti 
Fűszögi-völgyben található a bokorfüzesekkel tarkított rét szélén.  
 
Úri 
 
A Monor-Irsai-dombság északi vonulatai között húzódik meg ez a kevésbé ismert, de annál 
hangulatosabb település. Határában négy hosszú, délkeleti irányba haladó vadregényes 
patakvölgyet láthatunk (Nádas-, Úri-, Tó-, és Farkasdpusztai-völgy). 

A falu első írásos említése 1252-ből való, melyet a polgármesteri hivatal előtti 
emlékmű is őriz. Ekkor birtokosa a pankotai apát, majd a XVI. században az Ecsegi vár 
tartozéka. Később a Csetneki családé, a XV. században pedig a Sigrai-Pócs család birtoka lett. 
A XVI. században a Jende családé. 1583-ban, az utód nélkül elkelt Kende Péter birtokait 
Pakosi Paxi János és rokonai felosztották. A török hódoltság korában végig lakott hely 
maradt, csak a kuruc háborúk idején néptelenedett el egy rövid időre.  
A falu keleti határában egy horgász és halastó rendszert alakítottak ki az Úri- és 
Farkasdpusztai-patak felduzzasztásával. A halastó déli oldalán emelkedő löszgyep oldalán 
olyan ritka és védett növényeket figyelhetünk meg, mint a csinos árvalányhaj vagy a budai 
imola, másrészt nagyszerű látképben gyönyörködhetünk. A község határában húzódó völgyek 
mindegyike szép kirándulásra ad lehetőséget. Az utóbbi időben a tórendszer a szélén teret 
nyerő nádasoknak, gyékényeseknek köszönhetően egyre jelentősebb a vízimadarak fészkelése 
szempontjából is. Költ itt többek között szürke gém, barna rétihéja és cigányréce is. A falutól 
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északra kezdődő és az Úri-patak völgyébe a halastó alatt betorkolló Nádas-völgyben találjuk a 
Tápió mente egyik legidősebb fűzesét.  
 
Sülysáp 
 
A térség legfiatalabb városa, intenzív fejlődésének és mikrorégiós központi szerepének 
köszönhetően 2013-ban nyerte el a városi rangot. A korábbi nagyközség két korábbi település 
Tápiósáp és Tápiósüly összeolvadásából jött létre 1970-ben, de a két község közéletében, 
szokásaiban, a népesség összetételében mai is megfigyelhető az önálló múlt hagyatéka. 

Sáp első okleveles említése 1219-ben, Sülyé pedig 1259-ben történt. Süly a Kartal 
nemzettségé volt, a falut IV. Béla 1259-ben elajándékozta a nyúlszigeti apácáknak. A XV. 
században a Borsvai és a Kerekegyházi családok voltak itt a birtokosok, majd a Nagylúcsei 
család kapta meg Mátyás királytól. A XVI. század elején a Kenderesi család kapott itt 
birtokot. A török kiűzése után a Bosnyák és a Sőtér család birtoka volt. A Bosnyák család 
révén a Koháry, majd az Eszterházy, végül a XIX. század első felében a Kovásznai Kovács 
család kezére került Süly. Sáp birtokosa a tatárjárás után, a nyúlszigeti apácarend, a török 
korban a Gyöngyösyek és a Borhyak birtoka, a XVIII. század elejétől 1848-ig a Sőtér család 
volt a földesúr. A polgári korban a nagyobb birtokosok a Haader és a Teleki család voltak. 

A sülyi falurészen találjuk a Tápió-vidék legrégebbi épségben fennmaradt katolikus 
templomát, mely a román és a gótikus építészet stílusjegyeit is magán viseli. Tornyában az 
1498-as évszámot találták meg, de alapjainak építése még a XIII. századra tehető. A templom 
feletti temetődombra felsétálva elénk tárul a település teljes panorámája, sőt a szomszédos 
településekre is ráláthatunk. A Kápolna utcában és a Fő úton még megfigyelhetünk egy-egy 
falusi lakóházat, azonban a régi épületek javát a sápi falurészen találjuk. 

Sáp egykori birtokosainak a Sőtér- a Hevessy- és a Grassalkovich családoknak 
kastélyait a Dózsa György út végén a sápi Szent István templom környékén találjuk meg. 
Azonban a hajdan impozáns épületek mára többnyire leromlott állapotban vannak, csak 
formájuk őrzi volt nemesi lakóik igényességét. Az iskolával szemben található a település 
tárgyi hagyatékát őrző Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény, mely előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható. 
A faluból kivezető Forrói úton juthatunk el az egyik legkedveltebb kirándulóhelyhez, a sápi 
halastavakhoz. A szép völgyben elhelyezkedő három tó kedvelt horgász- és pihenőhely. A 
legfelső tó után rövid sétával egy igazi forrást is megnézhetünk, amely a Sápi-patak 
szülőhelye. A horgásztavak felett már a szomszédos tájegység,a Gödöllői-dombvidék 
Tájvédelmi Körzet kezdődik.  
 
Tóalmás 
 
Almás már a XI-XII. században létezett a templomdombon talált régi várfalszerű talapzat és a 
régészeti leletek alapján, első okleveles említése azonban csak a 1406-ból való, akkor a 
jánoshidai premontrei apátság birtokai közé tartozott. A XV.sz. elejéig a Kókai családé, ennek 
kihalása után a Nógrád megyei Szanda várhoz tartozó királyi birtok. A török időkben is lakott 
hely maradt. 1730-tól a Szőnyi családé, majd a Beretvás és Andrássy családok birtokolták. A 
község temploma gótikus alapokra épült a XVIII. sz. fordulóján barokk stílusban, jelenlegi 
állapotában a község legszebb műemléke. 

A település építészeti emlékei közül kiemelkedő a Bócz-kertben található Andrássy-
kastély, melyet Ybl Miklós tervei alapján 1895-ben barokk stílusban építettek a milleniumra 
készülve. Parkját még előző birtokosa báró Prónay Sándor hozta létre, melyet az új 
tulajdonosok angolkertté alakítottak. Gyönyörű idős fáival és gazdag parkjával helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület, azonban magántulajdon lévén látogatáshoz előzetes 
bejelentkezés szükséges. 



A felüdülni, vagy pihenni vágyó turistákat a község északi részén, az üdülőtelepen 
szépen parkosított környezetben hárommedencés termálstrand várja futball és röplabda 
pályákkal. 

Tóalmás határa igen csak bővelkedik természeti látnivalókban. A keletre fekvő 
Boldogkáta-puszta számos veszélyeztetett növényfaj (pl. szártalan csüdfű, pókbangó) 
otthonául szolgál. Különösen nyár elején fogadja az ide látogatókat igazi virágpompa. A 
községtől délre elterülő homokbuckás terület a Tápió-mente egyik utolsó nagyobb homoki 
legelője, melynek partfalaiban gyurgyalagok és parti fecskék fészkelnek. 

 
Szentmártonkáta 
 
A települést 1349-ben említik először írásos emlék Zenthmartunkata néven. A török időkben a 
budai szandzsákság része volt. Számos környékbeli településsel ellentétben a hódoltság alatt 
nem vált lakatlanná. A 16-17. században a Kátay család birtokában volt, majd a Keglevich 
család birtokába jutott. A Rákóczi szabadságharc idején a fejedelem és csapatai kétszer is 
(1704,1710) itt táboroztak. A 18. században kezdődött el a ma látható település kialakulása. 
Lakosainak száma növekedésnek indult, felépültek templomai. Legnagyobb birtokosai ebben 
az időben a Prónay és a Battha családok voltak. Utóbbiak épületet is adományoztak oktatási 
célokra. Kossuth Lajos a tápióbicskei csata után a Battha kuriában szállt meg és innen intézte 
az ország ügyeit.  

A község hagyományaiban elevenen élnek a Rákóczi és a ’48-as szabadságharc 
eseményei, melyet a Kossuth-emlékmű és a könyvtár falán elhelyezett Rákóczi emléktábla is 
hirdet. A könyvtár emeleti részén tekinthető meg a falu történetét bemutató helytörténeti 
kiállítás is. A faluközpontban egymás közvetlen szomszédságában két templom tornya is 
magaslik, tükrözve a lakosság katolikus és református összetételét. Mindkettő a XVIII. sz. 
végén épült barokk stílusban. 
A település határa gazdag természeti értékekben. A Tájvédelmi Körzetnek négy részegysége is 
megtalálható itt egészen eltérő élőhelyeket reprezentálva. A falutól északra találjuk a nagy 
kiterjedésű Székesrekeszi-legelőt és a mindössze 2,5 ha kiterjedésű Gyulai-erdőt. Utóbbi 
érdekessége, hogy egy tucat bükk és számos gyertyán is található benne, mely az Alföld e 
részére egyáltalán nem jellemző. A vadászerdőt még a Katona család hozta létre a múlt század 
elején a szomszédos halastóval. A község déli, homokos részén a védett Felső-Tápió völgye és 
a fokozottan védett Gicei-hegy fokozottan védett buckái találhatóak, számos homoki 
növényritkasággal.  
 
Szentlőrinckáta 
 
A „fóliasátrak és a paprikatermesztés hazája” a Tápió mentén. Szinte minden harmadik 
család a nyarat a fóliák alatt tölti, hogy a háztáji kertészkedéssel egészítse ki jövedelmét. De 
van sok olyan család is, akik egész évben ebből élnek. A kistérség e legészakibb határbástyája 
sok tekintetben már inkább a Jászsághoz tartozik. Fő vízfolyása is a Zagyva és oldalága, a 
Mérges-patak, de néprajzi hagyományai és történelme mindig is Tápió mentéhez kötötte. 
A falu első okleveles említése 1473-ból való. Ebben az időben a falu birtokosai a Kátai, a 
Kókai és a Galsai családok. A falut valamikor Kiskátának nevezték. A XVI. század közepétől 
a falu török megszállás alá kerül, a XVII. század végén elpusztult. A török kiűzése után a 
XVIII. század elején királyi adományként a Sőtér család kapta meg a falut, ekkor újratelepült. 
A XVIII. századtól a Laczkovics-, Péterffy és és Beninczky családoknak volt még itt birtoka. 
Leghíresebb szülötte a Martinovics-féle összeesküvésben szerepet játszó Laczkovics János, 
akit társaival együtt 1794 nyarán elfogtak, majd a Vérmezőn kivégeztek.  

A Szent Lőrinc tiszteletére elnevezett templom melletti téren áll a 2001-ben felavatott 
Kossuth-szobor, valamint a világháborús hősök emlékműve. Érdekességként említhető, hogy 
Bottyán János, Rákóczi híres tábornoka itt hunyt el 1709-ben, valamint az Indul a bakterház 
felejthetetlen Regős Bendegúza is e faluban nevelkedett. 
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A község déli részén folyik a Hajta-patak, melynek partján kisebb-nagyobb szikes 
gyepek, terülnek el. A patak hangulatosan kanyargó medrét szép fűzesek kísérik, míg a tőle 
délre emelkedő domboldalt borító cserjés alatt nemrég került elő egyik ritka védett növényünk 
az epergyöngyike. 
 
Nagykáta 
 
Nagykáta ismert története a XII. századig nyúlik vissza, amikor is a Káta nemzetség telepedett 
le ezen a vidéken. A város határában, a Kenderhalmon feltárt falu és templomrom, 
valószínűleg Nagykáta Árpád-kori előzménye volt. Hiteles írott forrás, a Váradi Regestrum is 
említi Káta falu nevét 1221-ben. 1743-ban Mária Teréziától kapott mezővárosi rangot a 
település. Mai városi címét a rendszerváltással 1989-ben kapta, mint a térség központi 
települése. Jelenleg kb. 13.000 lakója van, ezzel a legnépesebb település a Tápió mentén. 
Járásközpont lévén a helyieken kívül a térségben élő mintegy 50-60.000 embernek az érdekét 
is szolgálják az itt található hivatalok, középiskolák, egészségügyi létesítmények, a 
kereskedelmi hálózat. Bíróság, földhivatal, több bank és biztosító, rendőrkapitányság, 
szakorvosi rendelő, mentőállomás, tűzoltóság, működik a városban. 

A város fő utcája a Szent György templom mellett nyíló hangulatos Dózsa György út, a 
legtöbb középület és látnivaló színhelye. A polgármesteri hivatal az egykor impozáns 
Keglevich-kastélyban működik, mely a ’49-es tavaszi hadjárat idején Görgey főhadiszállása és 
a sebesült honvédek hadikórháza volt. A szépen kialakított butiksorok és üzlethelyiségek 
között a Vadász utca sarkán áll a város milleniumi emlékműve, a Magyarok Nagyasszonya 
szobor. A szökőkutas Európa tér üzletsora eltakarja a város hatalmas piacterét, mely a vásárok 
mellett számtalan rendezvénynek is helyt ad. A Damjanich János Gimnáziummal szemben a 
temető látható a város egyik legértékesebb műemlékével, a XVIII. században barokk stílusban 
épült Keglevich-kápolnával, mely ellipszis alakú kupolájával egyedülálló az országban. 

A vasúton túl találjuk a város országos hírű Gyógy- és Termálfürdőjét, mely gyógyvize 
mellett élményparkos gyermek- és úszómedencével, futball és röplabdapályákkal szépen 
gondozott környezetben várja a vendégeket. A strand mellé 2010-ben Sportcsarnokot és egy 
fedett Fürdőházat is építettek, mely télen is számos szolgáltatással várja a felfrissülni vágyó 
látogatókat. 
A 31-es út mentén, Egreskátán található a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság majorja 
mely őshonos állatfarmmal és a magyar puszta hamísítatlan hangulatával várja a látogatókat. 
Igény esetén gyalogtúrás szakvezetéssel vagy sétakocsikázással is bejárhatóak a Nyík-rét 
védett területei, valamint a szikes laposairól, mocsárfoltjairól, pusztai tölgyes maradványáról 
nevezetes egreskátai Sós-tavak vidéke is.  
 
Farmos 
 
A falu első okleveles említése 1420-ból való. A török megszállás kezdetén a település a 
szolnoki Mirliva ház birtoka. A XVII. században Farmost a teljesen elpusztult falvak között 
említik meg. 1700 körül Zólyom megyéből telepítettek több családot a községbe, akik néhány 
évtized alatt elmagyarosodtak. Az 1727-es vármegyei jegyzőkönyv szerint a falu mai területét 
– többek között – Bene Ádám, Kozma Boldizsár, gróf Grassalkovich Antal és mások 
birtokolták. A XIX. században az Ivánka-, Kass-, Matolcsy- és a Vizy-családok birtokolták. 
A hangulatos falu természeti adottságainak és a fokozatosan rá épülő bemutató 
infrastruktúrának köszönhetően a Tápió-vidék természetvédelmi „fellegvára”. A település 
nyugati határában a Nagy-nádas óriási kiterjedésű mocsárvidéke terül el, több száz hektár 
nádassal, vizenyős rétekkel, és kopár szikesekkel. Itt található a Tápió-Hajta Vidéke 
Tájvédelmi Körzet legnagyobb egybefüggő részegysége. A gazdag madárvilág kutatására 
2004-ben a Hajta parti gátőrházban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a helyi 
természetvédőkkel együttműködve Vonuláskutató és Gyűrűző tábort állított fel, mely 
évközben több alaklommal is üzemel és szabadon látogatható. A gátőrház mögött húzódik a 



Kékbegy tanösvény pallósora a mocsár vize felett. A falu határában pedig a Sóvirág tanösvény 
mutatja be a szikesek élővilágát és formakincsét. 
A település központjában áll a Tápió Közalapítvány Természetvédelmi Oktatóközpontja, mely 
gazdag kiállítási anyaggal várja a természet iránt érdeklődőket. A ház egyben a farmosi 
ökoturizmus központja is, ahonnan a szakvezetett túrák és lovas kocsis kirándulások indulnak 
a környező tanösvényekre és védett területekre. 
A polgármesteri hivatal szépen rendezett kertjében találjuk a világháborús hősök emlékművét, 
a Jászberényi út mentén pedig a közelmúltban avattak fel egy trianoni emlékhelyet. A 
művelődési házzal átellenben egy hangulatos zöld sziget mutatja be a település természeti 
értékeit, kicsit feljebb sétálva pedig Szent Orbán fából faragott szobra várja a látogatókat, 
melyet egy helyi fafaragó művész készített. Itt található a római katolikus templom is, a térség 
egyik legkisebb működő temploma. Ugyancsak a tájvédelmi körzet részét képezi a 
jászberényi műúttól keletre elhelyezkedő Rekettyési-láprét, mely számos ritka növényfaj 
élőhelye.  
 
Tápióbicske 
 
A település a 1848-as hagyományőrzők országosan is kiemelkedő színhelye, melynek 
történelmi alapját a tavaszi hadjárat során a falu határában vívott győztes ütközet adta. Az ún. 
hídi csatát, minden év április 4-én élő harci játékban elevenítik fel az ország valamennyi 
tájáról érkező hagyományőrzők, több ezres közönség részvételével. A csata színhelyén a 
Felső-Tápión látható az egykori bicskei fahíd rekonstruált mása, s a hősök tiszteletére emelt 
Honvéd emlékmű. 

A falu első okleveles említése 1275-ből való. Ősi birtokosai a Bitskey család tagjai 
voltak. Mátyás király később a Rozgonyiaknak adományozta. A XVI. század végére a 
korábban virágzó település teljesen elpusztult, majd 1720 után települt újjá. A XVIII. 
században a Bichkey-, Beleznay- és Bárdy családok birtokolták. 

A falu központjában köszöntő tábla és egy lovas huszár szobra fogadja az érkezőket. A 
Fő téren látható Tápióbicske kőből kialakított címere, valamint a hídi csata hősének, Színi 
Sebő Alajos emlékműve is. A térrel átellenben magasodik a barokk stílusú római katolikus 
templom, kertjében az I. világháborús hősök szobrával. A templommal szembeni szűk utca a 
falu egykori agyagnyerő bányájához, az ún. Agyigásóhoz vezet, melynek falában több száz 
gyurgyalag fészkel a nyári hónapokban.  
A falu nyugati felében két bronzkori földvár maradványait is megfigyelhetjük, melyek sokáig 
pusztítottak az itt rendezett országos cross-motor versenyek. Az ex lege védettség 
érvényesítésének köszönhetően végül sikerült új helyet találni a motorosoknak. A Pánd felé 
vezető műút mellett a Monor-Irsai-dombság utolsó leereszkedő löszvonulatán, a Sajgón szép 
vadvirágos domboldalban gyönyörködhetünk. Innen nyílik a Gombai-patak völgye is, mely 
hangulatos kirándulások útvonala lehet. 
 
Tápiószecső 
 
Tápiószecső honfoglalás kori település, a Kartal nemzetség ősi birtoka volt. A falu területén 
előkerült réz - és bronzeszközök bizonyítják az ember jelenlétét, megtelepedését a honfoglalás 
előtti időkben. Az első okleveles említése 1264-ből, IV. Béla uralkodás idejéből ismeretes. Az 
oklevél szövege szerint a király Tápiószecsőt Uza fiaitól korábbi bűneik miatt elvette, s a 
települést a margitszigeti apácáknak adományozta. Később a falu egy Péter nevű birtokos 
tulajdona lett, aki azt az 1271-ben kelt végrendeletében a margitszigeti apácákra hagyta. A 
XIII-XV. századig többször, több család birtokolta a falut. A török hódoltság e települést 
kímélte meg leginkább a Tápió-vidéken. A XVII. század első felében a háborús pusztítások 
következtében a falu mégis lakatlanná vált. A XVIII. században Eszterházy, Grassalkovich 
birtok, majd a XIX. század második felében a Schlossberger családé. 
E településen fut egymáshoz legközelebb a térség névadó folyójának két fő ága az Alsó- és 
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Felső-Tápió. Mindkét ágat homokbuckák sora kíséri, melyeket ma is nagy kiterjedésű homoki 
erdők borítanak.  
A Felső-Tápió elrekesztésével az 1960-as években mesterséges halastavakat hoztak létre, 
melyek a haltermelés mellett gazdag madárvilágnak is otthont adnak. Míg az első tó a 
horgászok számára van fenntartva, a hátsó tavak a madarászok kedvenc megfigyelőhelyei 
közé tartoznak. Számos ritka madárfaj fészkelése bizonyosodott be az elmúlt években (pl. 
vörösnyakú vöcsök, vörös gém, cigányréce, küszvágó csér), ezen kívül vonuláskor is sok 
ritkaságot figyelhetnek meg az érdeklődők. De csak a tulajdonos engedélyével látogathatóak. 
A horgásztó déli partján egy csoport idős kocsányos tölgy hirdeti az egykori tölgyerdők 
emlékét. 
A Tápióság felé vezető műútról nyugtra húzódik a falu nagy kiterjedésű homoki legelője, az 
Égeres legelő, mely egykor nagy ürge kolóniáknak adott otthont. Számos értékes növény 
mellett itt él a védett homoki kikerics legnagyobb Tápió-vidéki állománya is. A legelő nevét az 
Alsó-Tápiót kísérő enyves égerfákról kapta, melyek az egykori keményfás ligeterdők 
maradványai. 
Építészeti szempontból említésre méltó a falu barokk stílusú katolikus temploma a 
szomszédságában megbúvó parókiával, mely a község legrégebbi épülete (1673). Valamint a 
Sülysáppal egybeépült Magdolnatelepen található Hevessy-kastély, mely az egykori 
szőlőbirodalom uradalmi borházaként üzemelt.  
 
Tápióság 
 
A fő közlekedési útvonalakból kiesve a löszdombok és homokhátak között fekvő kedves 
település az Alsó-Tápió völgyében, mely falusias jellegét régi lakóházaiban és a település 
szerkezetében a mai napig megőrizte. 
Első okleveles említése 1271-ből való. Az ősi Kartal nemzetség birtoka volt a XIII. 
században. 1633-34-ben a török kincstári adólajstromban szerepelt, a XVII. század végén 
elpusztult. Az 1720-as összeírás szerint két éve települt újra, cseh jövevényekkel. Az egyik 
falurész ma is viseli a „Csehország” nevet. Ekkor kapta meg adományként Koháry István 
gróf, akitől házasság útján az Esterházyakra, majd a Keglevich családra szállt. A Keglevich 
birtokot 1870-ben gróf Szirmay Sándor szerezte meg. 
Sajnos az egykor impozáns Szirmay-kastély falait a világháború után a falubéliek egyszerűen 
széthordták, egyedül egy lakótornyot hagytak meg az egészből. A kastély idős parkja azonban 
máig is fennáll, számos több száz éves famatuzsálemmel. Ide építették a helyi általános iskola 
új épületegyüttesét, mely a leghangulatosabb iskolai környezet az egész térségben. Az iskola 
udvarán állítottak emléket a falu híres akadémikusának, Dr. Papp Károly geológusnak, aki az 
iskola névadójává is vált. A parkból indul a Gólyahír tanösvény útvonala is, mely kivisz a 
Czimbál-rét feletti Várhegyre. Ez szintén bronzkori földvárunk volt, ahonnan jól a folyóvölgy 
menti réteket. A löszgyepek számos növényritkaságot rejtenek, köztük a fokozottan védett 
szennyes ínfű igazi kuriózum. Az utóbbi években visszaköltöztek a gyurgyalagok is a falu régi 
agyagnyerő gödreibe. 
A régi lakóházak szerelmesei az Öregfalu utcáin sétálva számos vályogfalú házat láthatnak 
még, fakerítéssel és az alföldi parasztházakra jellemző hosszú tornáccal. A katolikus templom 
kertjében álló Szent Pál szobor a község egyik legrégebbi műemléke. Innen szép panoráma 
nyílik a községre. Szintén az Öregfaluban látható Papp Károly díszes háza is, mely jelenleg 
magántulajdonban van. 
A természeti értékek és a madárvilág iránt érdeklődőknek érdemes még kilátogatni a 
bokorfüzesekkel, ártéri ligetekkel tarkított Nagy-rétre is a falu keleti végére, mely már a 
tájvédelmi körzet része. A község déli határában számos szép kiránduló útvonal vezet Zsiger-
pusztán és a Gombai-patak völgyében. Az egykori megyei Sóút nyomvonalán található az ún. 
Török-híd, melyet 1815-ben építettek a középkori fahíd helyére. 
 
 



Tápiószentmárton 
 
A hatalmas szántóföldekkel és gyepekkel határolt település a verhetetlen versenyló, Kincsem 
földje és számos történelmi emlék lelőhelye a Tápió-vidéken. Itt találták meg a híres szkíta 
aranyszarvast, melynek eredetijét a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik, valamint a falu 
határában végzett ásatások során egy teljes szkíta kori temetőt tártak fel. 

A ma Tápiószentmártonhoz tartozó Sőreget, már 1219-ben és 1234-ben is említik az 
oklevelek, később ez a rész fokozatosan elnéptelenedett. A faluban élő nemesek között a 
Blaskovich-család rendelkezett legnagyobb földbirtokkal a XIX. és a XX. században. Ennek a 
köznemesi családnak a tagjai nemcsak Tápiószentmárton történetében, hanem Pest, Heves és 
még néhány más megye politikai életében, valamint a magyar lótenyésztés történetében 
meghatározó szerepet játszottak.  
A település központjában, az evangélikus templom előtt szoborpark mutatja be a magyar 
történelem jeles alakjait. Szomszédságában az új iskola monumentális épülete látható, mely 
korszerű sportcsarnokával és uszodájával kedvelt helyszíne az edzőtáboroknak. Az iskola 
udvarában áll a felújított Kubinyi-kúria, melynek tetőterében szállás üzemel, földszintje pedig 
iskolai étkezde. A faluban még a katolikus, és a református egyháznak is van temploma, 
valamint pünkösdi gyülekezetnek is működik. A Mátyás király utca dombján a Blaskovich 
kápolna tornya emelkedik ki az idős fák lombgyűrűjéből, körülötte az ősök sírkertjével, ahová 
a család temetkezett. Ma egy egyházi alapítvány tulajdonában áll, mely nyaranta gyermek és 
ifjúsági táborokat szervez a régió keresztény fiataljainak. 
Az Üdülőtelepen termálstrand várja a vendégeket két gyógyvizű, egy gyermek- és egy 
úszómedencével. Göbölyjárás falurészen láthatjuk a Tápió-vidék egyik legszebb láprétjét, 
melyet a Nőszirom tanösvény mutat be a természetjáróknak. A réttel szemközt található a 
Közalapítvány Ifjúsági Szállása is, mely 2015-től fogad csoportokat.  
A lovaglás és a lovassportok szerelmeseit az országos hírű Kincsem Lovaspark várja teljes 
körű szállodai szolgáltatással és számos program lehetőséggel. A park területén található az 
ún. Attila domb, mely gyógyító mágneses energiájáról vált híressé, és az elmúlt években a 
gyógyulni vágyók országos zarándokhelyévé vált. Érdemes a parkban megtekinteni a névadó 
híres versenyló életpályáját bemutató Kincsem Múzeumot is.  
 
Tápiószele 
 
A legtöbb épen maradt nemesi kúriát megőrző település, a térség harmadik városa. Első 
okleveles említése 1219-ből való, és Scela néven található a váradi lajstromban. A XV. 
században az Acsai, majd a Garai család, később a király birtoka volt. A falu a török 
kiűzésével járó harcok során elnéptelenedett, de a XVIII. század első évtizedeiben 
újratelepült, több köz- és kisnemesi család birtokolta. A jelentősebb családok: a Viczián, a 
Káldy, a Dubraviczky, a Benedicty, a Ruttkay, a Rákóczy, a Sárközy, tagjai állami 
hivatalnokok és magas rangú megyei tisztségviselők voltak, akik számos kúriát emeltek a 
faluban. 

Itt található a nagy múltú Blaskovich Múzeum, mely térségünk legnagyobb 
műgyűjteményét őrzi, s mely a köznemesi kúriák eredeti berendezéseit sértetlenül megőrizte a 
háborúk alatt. Ezen kívül számos kiállítási tárgy, festmény, gyűjtemény kincsestára, melyet az 
egykori műgyűjtő tulajdonos Blaskovich fivérek gyűjtöttek össze a világ minden tájáról. 

A vasúton túl, az egykori Szelényi-kastélyban működik a Növényi Diveritás Központ 
(korábban: Agrobotanika), mely óriási maggyűjteményével az európai génbakok élvonalába 
tartozik. Az intézet parkjában, mely botanikus kertként is funkcionál számos 
növényritkaságban is gyönyörködhetünk. 

A településen három templom is található a lakosság evangélikus, református és 
katolikus összetételét reprezentálva. Építészeti szempontból érdemes megemlíteni a Simonffy 
Kálmán Művelődési Házat és az új alsós iskolát, melyek Makovecz-stílusban épültek.  

A Tápió-híd mellett, a folyó partján áll a Néprajzi ház, melybe szintén érdemes betérni 
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a paraszti kultúra után érdeklődőknek. A ház udvarában egy régi kovácsműhelybe is 
betekinthetünk, mely teljes felszereltséggel mutatja be a mesterség egykori eszközeit. A Fehér 
gólya tanösvény táblái jelenleg szintén az udvarban vannak kihelyezve a vandalizmus 
elkerülése érdekében.  
 
Tápiógyörgye 
 
A térség keleti szögletében fekvő hangulatos, szépen gondozott község, mely a Tápió-vidék 
legvirágosabb települése. Bármelyik útról is érkezünk, mindenhol színes köszöntő és 
információs táblák fogadják az utazót, a falu szívében pedig egy teljesen felújított 
településközpontot csodálhat meg.  
 A falu első okleveles említése 1220-ban fordul elő, a Váradi Regestrumban. A 
település a tatárjárás idején teljesen elpusztult, s emiatt a XIII-XIV. században lakatlan. A XV-
XVI. században a mai falu területén három településről tudunk: Györgye, Megyer és 
Füzesmegyer. A török hódoltság után ezt a települést is az elpusztult helyek között tartják 
nyilván. Az újratelepítés idején a Huszár és Bencsik családok, később a Prónay és Györgyey 
családok az urai. 

A község, bár meglehetősen perem helyzetben áll a Tápió-vidék legkeletibb 
csücskében, és kiesik a fő közlekedési útvonalakból, mégis óriási sikereket ért el a 
településfejlesztésben. 2005-ben megnyerte a Magyarországi Falumegújítási versenyt. 2006-
ban ezüstérmet kapott az Európai Falumegújítási megmérettetésen. 2007-ben pedig a 
legvirágosabb magyar faluként hazánkat képviselve az Entent Floral európai környezet 
szépítési versenyen, ahol a község vezetése újabb ezüstérmet vehetett át. 
A Szent Anna templommal szemben látható a község megújított általános iskolája, mely a 
térség első ökoiskolája is egyben. A szépen gondozott, virágoktól, színes cserjéktől tarkálló 
Szent István tér parkjában számos köztéri alkotás és a település egykori Artézi-kútja látható. A 
kúttal átellenben áll a Falumúzeum és Tájház, melynek udvarában szabadtéri kemencében 
sütik a kenyérlángost a vendégeknek. A képet tovább színesíti a község felújított óvodája, vele 
szemben a Györgyei Kastély Étterem és Panzió. Az épületek és közterek színvilága nagyon 
összehangolt, és tudatos tervezést tükröznek. 
A templom mögötti idős park fái a hatalmas Györgyey-kastélyt rejtik, mely ma megyei 
elmegyógyintézetként működik. Látogatása engedélyhez kötött, de érdemes megnézni. Az 
egykori kastélypark déli részén a Strandkert medencéi várják a felfrissülni vágyókat 
aszfaltozott futball és kosárlabda pályákkal, gyönyörű természeti környezetben. A hosszabb 
tartózkodást a strand területén lévő kemping és kőházak biztosítják, mely egyben a Fülemüle 
Erdei Iskola szálláshelye is. A Falumúzeumtól igény szerint bérelt lovas kocsival 
kilátogathatunk a Horgásztóhoz, ahol a madármegfigyelő torony, madarászles és a nádasba 
vivő pallósor segít bepillantani a horgásztó életébe. Innen indul a falu határának élőhelyeit 
bejáró Bíbic tanösvény is. A tanösvény gyalog, kerékpárral és lovas kocsival is bejárható. A 
település életének egyik kiemelkedő látványossága az augusztusi gulyaáthajtás, amikor a 
nemzeti park szürke marháit a falu főutcáján hajtják át a Gulya-gyep legelőire. 
 
Tápiószőlős 
 
A település igen hosszan elnyúlik a fő utca mentén, kifejezett központja nincs. Területét már 
az Árpád-korban is lakták, azonban közigazgatásilag 1947-ig Tápiószeléhez tartozott, mint 
lakott külterület. A Tápió és a Perje homokhordalékán még a múlt században is nagy 
kiterjedésű szőlőtelepek húzódtak, melyet a falu nevében is őriz. Fiatal település lévén, nem 
fogunk régi épületeket, műemlékeket találni.  
Köztéri alkotások tekintetében a polgármesteri hivatallal szemben álló Szent István szobrot, a 
temető kovácsoltvas kapuját és a II. világháború hőseinek emlékére állított kopjafát érdemes 
megemlíteni. A település északi részén terül el a Falu-legelője. A helyi szakemberek nemrég 
itt fedeztek fel egy igen értékes homokpuszta rétet, ahol márciusban az aranysárga tavaszi 



héricsek virágzásában gyönyörködhetünk. Míg a falutól délre futó Kutyatejes-csatornát kísérő 
szikes gyep tocsogós részein olyan ritka madárfajok költenek, mint a fokozottan védett nagy 
goda és a piroslábú cankó. 
 
Újszilvás 
 
A pálinkájáról elhíresült település szintén újszülött a térségben, mely korábban Tápiógyörgye 
és Tápiószele külterületéhez tartozott. Viszont az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően 
Tápiógyörgyéhez hasonló sikereket ért el a településfejlesztésben is. 2011-ben a 
Magyarországi Falumegújítási Verseny I. helyezettje, 2012-ben pedig az Európai 
Falumegújítási Díj ezüstérmese.  
A község területe már az Árpád-korban is lakott volt a Gólya-járáson talált régészeti leletek 
alapján. A XI.-XVII. században lakói földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, de a 
tatárjárás majd a későbbiekben a török hódoltság ideje alatt többször is elpusztult a falu. A 
XVIII - XIX. századra jellemző az újjáépítés, ekkor már szervezetten történt a benépesítés, 
bár a falu részben Tápiószeléhez, részben Tápiógyörgyéhez tartozott. Többnyire jobbágy és 
zsellér családok települtek be, majorságokat kialakítva. Önálló településként 1950 óta 
működik Tápiószeléről és Tápiógyörgyéről leválva. Azóta a térség legdinamikusabban fejlődő 
települése. Ehhez nagyban hozzájárul a 4-es főút, Cegléd és Szolnok közelsége. 
A községben református és katolikus templom is épült a lakosság vallási igényei szerint. De 
régi építészeti emlékek Tápiószőlőshöz hasonlóan nincsenek. Egyik legismertebb 
nevezetessége a Bolyhos család pálinka főzdéje, mely mára országosan ismert, sőt külföldön 
is kedvelt márka. A község életének kiemelkedő eseménye az Ágyaspálinka Fesztivál, mely 
minden évben több ezer látogatót vonz a településre. 

Természeti értékeket tekintve a falutól északra szép szikes gyepek terülnek el, 
melyekhez kisebb-nagyobb szikes tómedrek csatlakoznak. Utóbbiak közül legjelentősebb a 
Nagyhalmi-tó és a Szakajtó-szék, melyek csapadékos években vízzel megtelve gazdag 
madárvilágnak adnak otthont. Különösen a tavaszi madárvonulás idején láthatunk nagy 
madárseregeket, és megfelelő vízállapotok esetén számos ritka faj is költ. (pl. gólyatöcs). 
Ugyancsak egy szép legelőt - Gólya-járás - láthatunk a falutól délkeletre is. Itt több párban 
fészkel a trópusi színezetű, fokozottan védett szalakóta.  
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2.2.1.2. Népesség, demográfiai adatok 
 
A térség lakosságszámát tekintve közepes népsűrűségűnek tekinthető Pest megyében (102,56 
fő/km2). A 21 település összesen 884 km2-én, kb. 83 500 fő lakik (2015-ös KSH adatok). A 
legnagyobb lélekszámú település a járásszékhely Nagykáta (12 432 fö), a legkisebb a dombok 
között megbúvó Káva (661 fő) A települések méreteit és lakosságszámát a 6.sz. táblázat 
mutatja részletesen. 

A 11. ábra a Tápió-vidék településeinek népességszám-változási tendenciáit mutatja 
1784-2011 között a KSH adatai alapján. Általánosságban elmondható, hogy szinte minden 
település lakosságszáma csökkenő tendenciát mutat, de mégis külön csoportosíthatóak a 
változások szembetűnő jegyei alapján. A 21 település közül 6 pozitív irányban változik e 
téren: Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápiószele népessége 
kisebb törésekkel, de folyamatosan növekszik. Úri, Gomba és Káva 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.  
 

11. ábra: A Tápió-vidék településeinek népesség-változási tendenciája 1784- 2011 között 
 
A jelenlegi állapotokat a népességszám tekintetében a 2015-ös adatok alapján a következő 
diagram szemlélteti. Legmagasabb a városok, nagyobb községek lakosságszáma, így 
kiemelhető Nagykáta, Sülysáp, Tápiószele, Tápiószecső, Tápiószentmárton. Legalacsonyabb 
lakossággal Bénye és Káva rendelkezik. (12. ábra) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koreloszlás 
 
A települések koreloszlás terén is több kategóriába sorolhatók. Minden település esetében ki 
kell emelni azonban, hogy magas az öregedési mutató aránya. Ez a szám a 14 éves és ennél 
fiatalabb lakosságra jutó idősek (65 éves és a felettiek) arányát mutatja százalékos formában. 
A diagram adatai (13. ábra) alapján látható, hogy a legtöbb település 150% feletti értékeket 
kapott, tehát sokkal magasabb az idősebbek aránya, mint a fiataloké.  
 

 

13. ábra: A Tápió-vidék öregségi mutatója 
 
Vándorlási kimutatás 
 
A vándorlási kimutatás egyenleg alatt az adott településre odavándorlók és a településről 
elvándorlók számának különbözetét értjük, mely ezer lakosra vetítve kerül kimutatásra. E 
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 

12. ábra: A Tápió-vidék településeinek népességszám adatai 2015.  
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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 Tápiószecső bár negatív vándorlási különbözetű a 2015-ös 
források szerint, mégis a csökkenő elvándorlók száma jellemző az elmúlt években. Tehát e 
településeken növekszik az odavándorlók száma. A többi települést tekintve 2010-től 
dinamikusan növekedő, pozitív irányú vándorlás figyelhető meg.  
 
A térség vándorlási egyenlege 1990-2015 között a 14. ábrán látható. Mint ahogyan az egyes 
települések esetében is kirajzolódik, egy erőteljes növekedés, azaz a térségbe vándorlók 
magas száma, majd egy hirtelen csökkenés, vagyis elvándorlás tapasztalható. Ez a tendencia 
az utóbbi években megfordult, és ismét folyamatosan emelkedik a térségbe költözők aránya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ábra: A Tápió-vidék vándorlási egyenlegének változása 1990-2015 között 
 
Igen fontos az ingázók arányának vizsgálata is, amelyet a 15. 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.  
 
Nemzetiségi megoszlás 
 
A 16. ábra a települések nemzetiségi (cigány etnikai kisebbség) megoszlását mutatja 2011-es 
adatok alapján. Legkimagaslóbb arányban Pánd, Tápiószele, Nagykáta, Tápióbicske 
rendelkezik e kisebbséggel. A cigány családok egyre erőteljesebb jelenléte jelenleg az 
oktatásban okoz leginkább problémákat. A fenti települések iskoláiból sokan más iskolákba 
hordják el gyermekeiket, mivel úgy vélik, az elcigányosodó iskolákban csökken az oktatás 
színvonala és veszélyben van gyermekeik biztonsága. De a kisebbség növekvő jelenléte egyre 
jelentősebb terheket ró a települések szociális ellátó rendszerekre is. 
 



 

15. ábra - Ingázók aránya a foglalkoztatottak arányában 

 
 

16. ábra: A lakosság nemzetiségi megoszlása százalékos arányban 
 
Foglalkoztatottság 
 
A Tápió-vidék foglalkoztatottsági viszonyait mutatják a 17-18. ábrák. 17. 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.  
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17. ábra - Nyilvántartott álláskeresők száma a Tápió-vidék településein 2015. 
 
 
A 18. ábrán a nyilvántartott álláskeresők állandó népességhez viszonyított százalékos 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.  
 

 
 

18. ábra - A nyilvántartott álláskeresők állandó népességhez viszonyított aránya 



2.2.2. Térségi kapcsolatok, közlekedés 
 
A Tápió Natúrparkhoz tartozó települések Budapest vonzáskörzetében helyezkednek el, de 
gyakorlatilag teljes területük a budapesti agglomeráción kívülre esik. Legnyugatibb 
településünk, Mende már az agglomerációhoz tartozó Gyömrővel határos. A főváros 
közelségének nagy jelentősége van a munkalehetőség, továbbtanulás és a szolgáltatások 
szempontjából is, nagy mértékű a napi ingázók száma. A térség középső és keleti részén már 
jobban érződik Jászberény, Cegléd és Szolnok vonzása, melyek szintén munka- és 
továbbtanulási lehetőséget jelentenek. Dél-nyugaton Monor városnak van hasonló szerepe, 
főként Gomba és Bénye lakossága számára. 
 
Közutak 
 
A térségen fut keresztül a 31-es közlekedési főútvonal, amely Budapesttel és Jászberénnyel 
köti össze a térséget. 2012-ben újították fel a Budapest-Mende szakaszt, a közelmúltban, 
2015-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszt, 2016-ban pedig a Tápiószecső-
Szentmártonkáta szakaszt javítva ezzel a térségi közlekedés helyzetét. A jövőben feltétlenül 
szükséges a Mende-Tápiószecső közötti szakasz valamint a Nagykáta-Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei hátárvonalig tartó szakasz felújítása az út rossz állapota miatt. 
A térségen autópálya nem halad keresztül, ami gazdasági szempontból hátrányt jelent, viszont 
részben ennek köszönhető, hogy a természeti környezetünk sokkal jobb állapotban van, mint a 
környező járásokban. A gyorsforgalmi úthálózat legközelebbi eleme, a 4-es főút a Natúrpark 
keleti szélén lévő Mende településtől 7 km-re, Tápiószentmártontól 13 km-re fut. Haránt 
irányban alsóbbrendű utakon észak felé az M3-as autópálya (Kókától 25 km), délre az M5-ös 
autópálya (Tápiószentmártontól 33 km) érhető el. 
 
A Nagykátáról induló Ceglédig tartó 311-es közlekedési út, amely Farmoson, Tápiószelén 
halad keresztül, szintén felújításra szorul. A 311-es út szintén a 4-es főúttal köti össze a 
térséget. A térség közlekedését javítaná az új nyomvonalú 31-es Tápiómenti fő közlekedési út, 
amelynek építése egyenlőre csak a távlati tervekben szerepel. A térség útvonalhálózatát a 6. 
sz. melléklet mutatja. 
 
Vasútvonalak 
 
A térség vasúti összeköttetését Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba 120a jelzésű 
vasútvonala biztosítja (térkép P+R parkolók jelölésével). A vasútvonallal érintett települések 
fejlődésükben egyértelműen kiemelkednek a többi közül. A vonal melletti megállók, 
állomások a közelmúltban újultak meg teljesen uniós támogatásból. Minden állomáson 
kerékpártárolók és P+R parkolók kerültek kialakításra. Budapest közelsége miatt Sülysápról 
elővárosi, Nagykátáról valamint Szolnokról zónázó személyvonatok biztosítják a gyors és 
kényelmes utazást. (Sülysápról 36 perc alatt lehet jelenleg beérni a Keleti pályaudvarra). 
Szolnokról átszállással lehetőség van a Hatvan, Debrecen és Cegléd irányába való 
közlekedésre. A térség dél-nyugati részén lévő Bénye és Gomba településről a lakosság főként 
a Budapest-Cegléd (100a) vasútvonalat használja a tömegközlekedésre. A vasútvonalból kieső 
települések (pl. Úri, Kóka, Tóalmás, Tápióság, stb) elérését helyközi buszjáratok biztosítják 
melyek csúcsidőben átlagosan óránként indulnak. Ezeken a településeken a vasútvonal és a 
31-es főút távolságából adódó gazdasági hátrány jelentős fejlődési különbséget eredményezett 
az elmúlt évtizedekben, az ingatlanok árában ez ma is jól érzékelhető. 
 
A vasút mellett a tömegközlekedésben nagy szerepe van az egyre több vonalon közlekedő 
távolsági Volánbusz járatoknak, különösen a vasútvonalból kieső településeken (Kóka, 
Szentlőrinckáta, Újszilvás, Tápiószőlős). Emellett számos céges autóbusz járat (EBM, EGIS, 
CLARION, stb) is segíti a munkavállalókat a bejárásban. 
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A települések közötti közlekedés a vasútvonalból kieső részeken helyközi buszjáratokkal vagy 
személygépkocsival oldható meg. Fontos megemlíteni, hogy a települések határában számos 
földút, mezőgazdasági és erdészeti út is található, melyek jó alapját képezhetik a tervezett 
térségi zöldút hálózatnak is. Országos turistaútvonalak közül a piros, sárga és zöld utak 
találhatók meg. Nagy problémát jelentenek a Tápió-közén lévő összefüggő erdőtömbök a 
térség észak-déli tengelyén való közlekedésben, különösen Tápióság és Szentmártonkáta 
között. Valamint a délnyugati részen Bénye, Káva és Pánd elzártsága. 
 
Nagy változást jelentett a térség életében a Vecsést elkerülő 4-es autóút átadása, mellyel a 
gyorsforgalmi úton (Üllői út) jelentősen lerövidült Budapest elérése. A másik közelmúltbéli 
nagy hatású fejlesztés az M0-s körgyűrű megépítése volt, melyről mind Maglódnál, mind 
Vecsésnél sokkal gyorsabban el lehet érni a térséget az ország bármely szögletéből érkezve.  
 
Légi közlekedés 
 
A Tápió mentén több ponton is vannak kisgépek fogadására alkalmas magán repülőterek 
(Sülysápon Jakabszállásnál, Tápiószecsőn a Magdolna rendezvényháznál és 
Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban) Ezek a repterek egyenlőre nem játszanak 
szerepet a térség légi megközelítésében. Alapvetően a magántulajdonosok igényeit szolgálják 
ki. 
Ha a nemzetközi elérhetőséget tekintjük, nagy helyzeti előnyt jelent a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér közelsége, mely Mendétől mindössze 17 perc alatt érhető el (18 km). 
Illetve a 4-es autóúton viszonylag könnyen és gyorsan megközelíthetőek a Natúrpark déli 
települései. 
 
A közeljövőben várható fejlesztések 
 
 A térség még gyorsabb megközelítését segítheti délről és keletről, a folyamatosan készülő 
M4-es autópálya, mely várhatóan 2019-re teljesen kiépül Budapest és Szolnok között, és 
újabb kapukat nyit meg a Natúrpark déli részén (Gomba, Káva, Pánd). Az M4-es 
nyomvonaltervét a 7. sz. melléklet mutatja. 
 
Összegzés 
 
A Tápió Natúrpark elérhetőségéről elmondható, hogy autóval és tömegközlekedéssel is 
viszonylag jól megközelíthető, a haránt irányú közlekedési utak révén a fő közlekedési 
utakról, autópályákról is viszonylag gyorsan elérhető. 
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2.2.3. Hagyományos gazdálkodási tevékenységek 
 
2.2.3.1. A területhasználat változásai 
 
A Tápió mente adottságai révén alapvetően agrár jellegű térség volt az elmúlt évszázadok 
során és jelenleg is így tartják számon. A régi térképek (I-III. Katonai felmérés, 1941-es 
térkép) tájhasználatát vizsgálva látható, hogy a szántóföldi művelés mellett a 
gyepgazdálkodásnak és állattartásnak óriási szerepe volt a térség mezőgazdaságában. A térség 
keleti felén vezetett keresztül a Ceglédet Váccal összekötő marhahajtó útvonal. Az egykori 
útvonalat nevében őrzi ma is a Tápiószentmártonhoz tartozó Göbölyjárás neve is (göböly = 
hízlalt ökör) valamint az út széli Szent Vendel szobrok és keresztek. A háztáji termelést a 
szőlő és gyümölcsös kertek, ültetvények egészítettek ki. Az erdőterületek mértéke sokkal 
kisebb volt a mainál. A XIX. század béli átlagos területhasználati arányokat jól szemlélteti 
Fényes Elek 1851-es leírása Tápiószeléről: „11 000 hold szántó, 5636 hold legelő, 689 hold 
szőlő, 282 hold erdő, 400 hold vízzel borított terület, 162 hold szikes, buckás terület”. Ebben 
az időben még Tápiószőlős és Újszilvás területe is Tápiószeléhez tartozott. 2016-ban ezek az 
arányok a következőképp állnak az említett három településen összegezve: 5646 ha szántó, 
929 ha legelő és rét, 246 ha szőlő, 2060 ha erdő, 22 ha nádas. A változást az eltérő 
mértékegységek miatt jobban szemlélteti az alábbi százalékos megoszlást mutató diagramm. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1877-es megoszlás      2016-os megoszlás 
 
18. ábra - A földhasználat 1877-es és 2016-os megoszlása a Tápiószele területén 
 
 
A diagrammokon jól látható, hogy nagymértékben nőtt a szántó és erdőterületek aránya a 
legelők, rétek rovására. Sőt, a vízzel borított területek és nádasok szinte el is tűntek. S ezek az 
arányok a Tápió-vidék területén hasonlóképpen alakultak. Az egykori gyepterületek óriási 
részét ültették be akác-, nyár- és különböző tűlevelű (erdei és feketefenyő) ültetvényekkel. 
Ezzel a táji nyitottságot sok helyen meg is szüntették. A legdrámaibb változtatás a két Tápió-
ág között történt Tápiószecsőtől Nagykátáig, ahol olyan hatalmas kelet-nyugat irányú 
erdőtömböt alakítottak ki (Homoki-erdők), amely teljesen elválasztja egymástól a Tápióságot 
és Szentmártonkátát. Ezzel megnehezítve az észak-dél irányú közlekedést is.  
 
Állattartás 
 
A legelő területek nagy mértékű csökkenésével párhuzamosan az állatállomány is nagy 
mértékű csökkenésnek indult, különösen a II. világháború utáni téeszesítés következtében. 
Azelőtt minden családnak volt otthon lova, tehene, disznaja. A kötelező beszolgáltatással 
azonban az embereket lelkileg teljesen megtörték, és elvették a lehetőségeiket is az otthoni 
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állattartástól. A háború előtti 20.000 feletti számosállat érték drasztikus zuhanásnak indult, és 
folyamatos csökkenéssel mára 5000 körüli értékre esett vissza. (Lsd. 19. ábra)  
A mai legeltető állattartást nagyban megnehezíti az alacsony felvásárlási ár és a szigorú 
előírások. Csak néhány család, gazdaság foglalkozik szarvasmarha és juhtenyésztéssel. A még 
’80-as években jellemző háztáji disznó- és baromfitartás is egyre inkább ritkaságszámba 
megy. A nagyáruházak olcsóbb kínálata és a kényelmessé vált életvitel következtében az 
emberek leszoktak a háztáji gazdálkodásról És ez nemcsak az állattartásra, hanem a kiskertek 
művelésére is igaz. Nagyon ritka az a család, akik még konyhakertjüket megdolgozzák. Az 
egykori hosszú parcellákat felosztják és eladják házhelynek, vagy pedig kiadják bérbe helyi 
nagygazdáknak, akik legtöbbször lucernát, kukoricát ültetnek bele. De az sem ritka, hogy 
évekig parlagon állnak ezek a területek.  
 
 

 

19. ábra - A Tápió-vidék számosállat-állományának változása – Forrás: SZIE tanulmány 

 
Az állattartásban további nehézséget okoz a helybeni vágópontok hiánya. A térségben 
mindössze Tápiószentmártonban és Tápióbicskén található vágóhíd vagy vágópont. A hús 
feldolgozása a vágóhídon kifizetett összegek miatt nem éri meg. 
 
Szántók 
 
A Tápió-vidék állandó szántóterületekben gazdag. Viszont sokszor 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 önkényesen 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 (8. sz. melléklet).  

Fontos lenne a szántók termőképességének és a parcellák méretének optimalizálása, 
ebben segítséget nyújt a zöldítési program, melyet azonban nem a fenti problémák 
megoldására használnak fel a gazdák. Pedig a zöldítés a vadgazdálkodásra is pozitívan hat, 
valamint a környezet flórájának és faunájának diverzifikációját is nagymértékben elősegíti. 



A térségben a tájfajták telepítése a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) jelenléte 
ellenére sem terjedt el, sajnos az emberek a mai napig is alig ismerik. Ennek a helyzetnek a 
megváltoztatására érdemes lenne egy-egy mintaprogramot megvalósítani akár gyümölcsfa 
tájfajták, akár gabonanövények tekintetében. Ez biztosítaná a tájfajták fennmaradását, és a 
hagyományos tájkarakter megőrzését 
 
Szőlőművelés, borászat 
 
A szőlőt tekintve a térség nem mondható különösebben értékes bortermelő vidéknek, a 
történelem folyamán alapvetően gyengébb minőségű homoki borokat termeltek itt, melyet az 
uradalom vagy család saját fogyasztásra termelt, legfeljebb asztali borokként árusították a 
helyi vendéglőkben. Mára már csak egy-két településen találhatók nagyobb kiterjedésű 
szőlőterületek (Gomba, Bénye, Kóka). 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. 
A pincészetek közül legismertebb a tápiószentmártoni Kiss Pince, vagy mostani cég nevén a 
Tápió-Vin Kft., mely a térség több pontján és Budapesten is működtet mintaboltot Bor-kút 
hálózat néven. Említésre méltó még Tápiószelén a Józsa Pincészet, illetve Kókán a Haris, 
Jermi és Lantos családok pincészetei, melyek eladásra is termelnek. A pincészetek közül 
többen is foglalkoznak borkóstolók és rendezvények szervezésével, melyek további 
bevételhez juttatják a gazdaságot. Kókán vannak családok, melyek kulturális 
rendezvényekkel, táncházakkal fűszerezve szerveznek mulatságokat, vagy akár kisebb 
fesztiválokat is (pl. Fecskehajtó fesztivál). Települési szinten a kókai tavaszi Borfesztivál a 
mai napig fontos eseménye a községnek, ahol a helyi gazdaságok borai versengenek zenés-
táncos mulatsággal egybekötve. Tápiószentmártonban is volt évekig pünkösdi borfesztivál, 
azonban ez idővel abbamaradt. Tehát a mai helyzetképet tekintve a borturizmusban is van 
még további fejlesztési potenciál. Főként, ha az rendezvényekkel és egyéb 
programlehetőségekkel van megtámogatva. Érdemes lenne főként a kókai pincesorok 
esetében a jó gyakorlatokra építve ennek lehetőségeit továbbfejleszteni. Maga a Tápió-vidéki 
szőlőterületek a monori Strázsa hegyközséghez tartoznak. A szomszédos Monoron, a Strázsa 
hegyi pincesoron már jól működő borturizmust építettek ki a helyi gazdák, amelyből szintén 
lehetne példákat, jó gyakorlatokat átvenni.  
 
Gyümölcsösök 
 
A fenti szőlő területekkel gyakran egy tömbben helyezkedtek el a régi gyümölcsösök is a 
települések zártkerti részein. Sajnos, az egykori gyümölcsösök művelésével szinte mind 
felhagytak, azok legnagyobb része el is pusztult. A zártkerti hobbi és hétvégi telkeket 
többnyire a fővárosból kiköltöző leszegényedő családok vásárolták meg, a présházakat és 
nyaralókat téliesítve problémás lakónegyedekké alakítva e zártkerti részeket. És most e 
helyeken életvitelszerűen laknak és követelik a helyi önkormányzatoktól az infrastruktúra 
fejlesztését. Abba nem gondolnak bele, hogy ezek nem lakóterületnek lettek kialakítva. A 
térség zártkertjei alkotják a térség ún. „rozsdafoltjainak” jelentős részét. 

Visszatérve a gyümölcsösökre, vannak új telepítések szilva-, alma-, meggy-, 
sárgabarack tekintetében. Legnagyobb gyümölcsös területekkel 2016-ban Gomba (137 ha!), 
Tápiószentmárton (67 ha) Tápiószőlős (52 ha) és Bénye (44 ha) rendelkezik. Ezeket a 
családok helyett már inkább nagyobb gazdaságok üzemeltetik és hasznosítják. Viszont a 
zártkertekre visszatérve érdemes lenne ezeket újra a gyümölcstermelésbe bevonni, ahol 
alkalmasak a termőhelyi feltételek. A homoktalajok megkötésére az őshonos, és számos 
gyógyhatása által ismert homoktövis is alkalmas lehet, mely a biopiacoknak ma igen népszerű 
terméke. Jelenleg Kókán foglalkozik egy család nagyobb területen a homoktövis 
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termesztésével és feldolgozásával. A gyümülcsfák mellett még a bogyós cserjék (ribizli, egres, 
szeder, málna) telepítésén is érdemes lenne gondolkodni az alkalmas termőhelyeken, amik 
szintén magas áron értékesíthetőek. Problémát jelent még a jelenlegi birtokszerkezet, mely 
megakadályozza az ésszerű méretű ültetvények kialakítását. Ezt birtokrendezéssel lehetne 
megoldani. Gyümölcsösök esetében az ideális méret: kb. 5 ha. A zártkertek esetében az 
önkormányzati tulajdonú parcellák összevonásával és területcserékkel lehetne ilyeneket 
létrehozni. Másik fontos szempont a megtermelt gyümölcsök, termés minél magasabb fokú 
feldolgozása. Amennyiben a gazdaság ezt helyben el tudja végezni, jelentősen megnövelheti 
bevételeit és munkahelyet is biztosít a helybélieknek. Probléma a gyümölcsösök szezonális 
működése, mely nem tesz lehetővé tartós foglalkoztatást. Ezért célszerű ezeket a 
gazdaságokat más területekkel összekötni (pl. erdészeti munkák) melyek a holt idényben is 
lehetővé teszik a foglalkoztatást. 
 
Erdők 
 
Az elmúlt 60 évben óriási területeket ültettek be nemes nyarasokkal, akáccal és fenyvesekkel 
a hajdani szőlő- és gyepterületek rovására. (Lásd 9-10. sz. melléklet) Jelenleg nagy területeket 
borítanak erdők, melyek területe az országos előírásoknak megfelelően folyamatosan 
növekszik. Ezek 95%-a azonban ültetvényerdő, melynek domináns fafajai a fehér akác és a 
nyár, mindössze a maradék 5% tekinthető természet közelinek. Pest Megye Területrendezési 
Tervének övezeti terve alapján a térségben mozaikosan elhelyezkedő kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterületek találhatók, ahol ajánlott az erdőtelepítés (Lásd 11. sz. melléklet). 
Elsődleges probléma, azonban, hogy ezek az ültetvényerdők többnyire tájidegen fafajokból 
állnak, és tarvágással termelik ki a faanyagot. Amennyiben a Pro Silva módszert alkalmaznák, 
mely során a természetes folyamatokra alapozva történik az erdőgazdálkodás, változatosabb 
élőhelyek jönnének létre, a faállomány pedig ellenállóbb lenne a biotikus és az abiotikus 
tényezőkkel szemben. A jelenleg egyhangú képet mutató erdőterületek változatosabbak 
lennének. A Pro Silva módszerekkel kezelt erdők turisztikai vonzereje is sokkal nagyobb. A 
program egyelten hátránya, hogy a haszon hosszabb idő után jelentkezik, amit a gazdálkodók 
nem tudnak kivárni. Érdemes lenne legalább a kirándulási és túraútvonalak mentén e 
módszerek alkalmazása, illetve a tájidegen fajok lecserélése őshonos fajokkal.  
 
Nád- és halgazdálkodás 
 
A térségben a nádasok területe, illetve a nádgazdálkodásra alkalmas területek mérete még ma 
is nagy, így erre a gazdálkodási formára érdemes építeni. Legnagyobb nádas területek a 
farmosi I-II-es tároló területére esnek, melyen Tápiószentmárton, Nagykáta és Farmos 
osztozik. Jelenleg kevesen hasznosítják üzletszerűen a nádas területeket, a térségben talán 
egyetlen ezzel foglalkozó vállalkozás a Tempo Kft. (Tápiószentmárton-Göbölyjárás), amely a 
természetvédelmi szervezetekkel együttműködve végzik az aratást. Termékeiket részben 
exportra szánják, ám jelentős részét értékesítik helyben, elsősorban viszonteladók számára 
(építőipar, kertészetek, barkácsáruházak, bútorgyártók). Ezt a fajta természetvédelmi 
szervezetekkel együttműködő gazdálkodási módot lenne érdemes követni. 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. 
A térségben a halgazdálkodás sem elhanyagolható gazdasági ágazat. Szinte minden 
településen működik halastó vagy horgásztó Gombától Tápiógyörgyéig. Sajnos, az egyes 
tavak termeléséről és horgászati forgalmáról nincs adatunk. Jó példaként említhetőek a 
Szecsői-halastavak, ahol a haltenyésztés mellett az ismeretterjesztés is szerepet kap a Duna-
Ipoly Nemzeti Park (DINPI) és a Magyar Madártani Egyesület (MME) munkájának, és a 
halastó tulajdonos jó hozzáállásának köszönhetően. A terület az egyik legjobb madarászhely a 



térségben, ahová a kirándulókat és természetfotósokat is előzetes egyeztetéssel beengedik. Az 
őszi Európai Madármegfigyelő Napoknak pedig a legtöbb látnivalót ígérő helyszíne a 
térségben. 
A Szecsői-tavak által termelt halállomány több környékbeli horgásztavat is ellát 
halutánpótlással. Ebben az esetben is a térségi gazdasági szereplők közötti együttműködés 
növelése lenne a cél. Fontos lenne, hogy haltelepítéskor minél több horgásztó helyből 
szerezze be a szükséges mennyiséget, ezzel egymás munkáját is támogatni tudnák.  
 
Kertészetek 
 
A Tápió mentén jellemző gazdálkodási forma a fóliás kertészetek fenntartása. A sátrakban 
termesztett növényanyag vizsgálataink alapján eltérő képet mutat. Szentlőrinckátán évtizedek 
óta jellemző a háztáji zöldségtermesztés, vannak családok, melyek teljes mértékben ebből 
élnek. Emellett Tápiószentmártonban, Nagykátán és Farmoson vannak még nagyobb fóliás 
vállalkozások, ahol a zöldségtermesztés mellett a virágtermesztés is fontos területet képez. 
Szórványosan a többi településen is előfordulnak fóliasátrak. A kisebb gazdák az általuk 
megtermelt virágokat, zöldségeket és gyümölcsöket egyénileg értékesítik, és fő keresetüket 
egészítik ki vele.  
A kertészet terén fontos 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 szerepe lehet a térségben. A 
gyümölcstermesztésnél említett homoktövis mellett a különböző gyógy- és fűszernövények 
termelésére is vannak alkalmas területek. Ez szintén olyan területe a növénytermesztésnek, 
ahol kis területen, családi gazdálkodási méretben is lehet boldogulni, amennyiben a 
feldolgozást is helyben el tudja végezni a család. Az így termelt növényanyag szintén a helyi 
termékek piacára tudna kilépni.  
Jól működő dísznövénykertészetként megemlítendő a tóalmási Maróti Díszfaiskola, amely 
elsősorban a térség önkormányzatainak nagy tételszámú dísznövény igényét tudja biztosítani, 
nagykereskedelmi termelésre való berendezkedése által.  
Talán a kertészetek és gyümölcsösök termelői körében lenne legfontosabb a helyi termelők 
képzése a módszerek, jó gyakorlatok, marketing eszközök és egyéb fontos témákban 
meghívott előadókkal, tanácsadókkal. Ezt akár tanfolyam keretében, akár esti kerekasztal 
beszélgetések, workshopok kapcsán is meg lehetne valósítani, melyek a részvevők ötleteiről 
és kérdéseikről szólnak. 
 
2.2.3.2. Helyi termékek 
 
A helyi termék egy adott település, térség, tájegység vagy régió identitásához kötött, a helyi 
gazdaságok (mikro-, és makrovállalkozások) által előállított vagy szolgáltatott, kézzel fogható 
tárgy, szolgáltatás, rendezvény vagy szellemi termék.  
A térség életében jelenleg nem foglal el meghatározó szerepet a helyi termékek előállítása és 
értékesítése. Ebből kifolyólag a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztését, népszerűsítését 
kiemelkedő prioritásként kell kezelni. 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 is. A 12-13. sz. mellékletben látható a jelenlegi 
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kínálat. Megállapítható, hogy az élelmiszerek között többségben vannak a tejtermékekből 
(kecske- és tehéntej) előállított készítmények, illetve a mézek. A kézművesek közül 
kiemelendő Marton László, nagykátai lószőrékszer készítő, aki olyan szakmát képvisel, amit 
már alig ismernek néhányan az országban.  
 
A helyi termelők közül jó példaként kiemelendő a Tóalmási Kolbász Manufaktúra, és az 
újszilvási Bolyhos és Fia Bt. munkássága, akik termékeikkel már országos szintű 
áruházláncokba is bekerültek. További példaértékű vállalkozás a Bogyóka Tejbolt, akik 
tápiószecsői és Tápiószentmártoni boltjukban árulják sikeresen helyi tejtermékeiket. Pékség 
és cukrászat tekintetében szintén említésre méltó a tápióbicskei Pille Pékség, mely 
Tápióbicske mellett Tápiószentmártonban is rendelkezik mintabolttal. Illetve a nagykátai 
Sancho Pékség, amely a legjobb minőségű pékárut állítja elő a térségben. Sajnos a minőségi 
pékáru készítőknek erős konkurenciát jelentenek az egyre szaporodó albán jellegű pékségek.  
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, azonban van néhány 
olyan kezdeményezés, ahol egy mintaboltban más helyi termelő árui is kaphatók. Erre jó, 
követendő példa a Bolyhos pálinka mintaboltja, akik a saját termékük (pálinka) mellett a 
Bertók méhészet termékeit is árusítják. 
 
 
2.2.3.3. Gazdasági aktivitás 
 
A regisztrált vállalkozások tekintetében három település, Nagykáta (1541), Tápiószentmárton 
(1004) és Sülysáp (856) emelkedik ki, itt található összességében a legtöbb vállalkozás (14.sz. 
melléklet). Van egy-két külföldi érdekeltségű nagyvállalat, amely kiemelkedően jelentős 
munkaadó a térségben. (Transelektro - Tápiószele, Clarion, SCA Packaging - Nagykáta, 
Haldex – Szentlőrinckáta, EBM – Sülysáp) 
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágat tekintve a DK-i terület 
emelhető ki (15.sz.melléklet). Hasonló képet mutat a regisztrált őstermelők száma is 
(16.sz.melléklet). 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 (17.sz. melléklet) 
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágat vizsgálva elmondható, hogy 
viszonylag kevés vállalkozás jelenik meg e szektorban. 
 
 
Problémák a gazdaság terén 
 
A kedvezőtlen közlekedési kapcsolatok hatással vannak többek között a vállalkozások 
elhelyezkedésére is. A térségben nem megy át országos jelentőségű főútvonal, ami kedvezően 
hatna a vállalkozások nagyobb arányú megtelepedésének. A közeli Vecséssel és Monorral 
összehasonlítva, melyek a 4-es mentén helyezkednek el óriási a lemaradásunk. További 
probléma, hogy a jelenlévő vállalkozásoknak egy része nem kötődik a helyhez, nem szívügye 
a település jövője. A megtermelt nyersanyag mennyiségéhez mérten rendkívül alacsony a 
feldolgozottság szintje, a hozzáadott érték a legtöbb esetben minimális. 
Alapvető és általános problémát jelent a tőke hiánya, mely a pályázati források és a 
hitellehetőségek kedvezőtlenségéből adódik. A közép-magyarországi lét számos hátrányt 
jelent az uniós pályázatok terén, A nagyobb városok és jobban lobbizó térségek elvonják a 
szűk kompenzációs pályázati források jó részét.  
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 egyik motorjává válhatna (mezőgazdasági termelés és energetikai felhasználás). Bár 
már van egy-két kertészet, amely a termálstrandok melegvizét használja a fóliasátrak fűtésére. 
 
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 közmunkások aránya, valamint folyamatos munkaerőhiány áll fenn a 
nagyobb vállalkozások esetében.  
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.  
 
 
2.2.3.4. Turizmus 
 
A Tápió-vidék turisztikai adottságait, vonzerőit egy 2003-ban készült Turizmusfejlesztési 
Koncepció az alábbiakban állapítja meg: 
 

• A térség elsősorban a táji adottságokkal, a természet által alkotott vonzerőkkel 
rendelkezik.  

• A hagyományok, a kultúra fellelhető egyedi vonásai válhatnak vonzástényezővé. 
• Bizonyosan az aktív turizmus alapját képező lehetőségek, a gyalogtúra, a kerékpár, a 

lovaglás, a horgászat és kisebb mértékben a vadászat is számításba vehető a térségben. 
• A termálvíz előfordulások lehetőséget nyújtanak az egészségturizmus fejlesztésére. 

 
Ezek az adottságok azóta sem változtak, azonban az elmúlt 15 távlatában különböző 
mértékben fejlődtek, erősödtek.  
 
Öko- és sportturizmus 
 
A természetjáró, kiránduló turizmus részére számos tanösvény (13 db), gyalogos és 
kerékpáros túraútvonal és több bemutatóhely is létesült, melyek megteremtették az 
ökoturizmus alapjait. (Ezeket lásd részletesen a 2.3.3. fejezetben) Kezdetben a térség keleti 
fele erősebben fejlődött e tekintetben a tápiógyörgyei és Farmos környéki beruházásoknak 
köszönhetően, de lassan a nyugati oldal is kezdett felzárkózni (Gomba, Sülysáp, Tápiószecső) 
új tanösvények, útvonalak kialakításával. Azonban sok helyen gond, hogy a létrehozott 
tanösvényt nem „használják ki” elégé, főként terepi jártassággal bíró szakvezető és marketing 
hiányában. Ahol van erre személyzet és rendszeresen szervezett programok várják a 
látogatókat (Farmos, Tápiógyörgye), ott jól működnek a tanösvények, ahol nincs, ott esetleges 
a kirándulók előfordulása. A tanösvények mellett a hagyományos turistautak (zöld, sárga 
jelzés) is rendelkeznek kisebb forgalommal, de erről sajnos, csak a meghirdetett túrák 
jelentkezési ívéről vannak adataink. A térségi teljesítmény túrákat (Kincsem, Aranyszarvas, 
Kéttorony, Sóút túrák) a Tápiószelei Természetbarát Klub önkéntesei szervezik évente több 
alkalommal. Emellett Albertirsa Barátainak Köre szervezi még a „Dolina 50”-es túrát, mely a 
térség déli településeit (Tápiószentmárton, Pánd, Káva) érinti. A nyugati rész rendszeresen 
megszervezett tavaszi gyalogtúrája a Mackó-túra (Sülysáp, Úri, Farkasd, Mende), melyet a 
sülysápi Hartmann házaspárszervez évek óta.  
 

A nagy gyalog túrák mellett egyre több településen szerveznek rövidebb útvonalú 
túrákat is a helyi lakosság megmozgatására. Mikulás túra Sülysápon, Libaterelő Úriban, Fáy 
túra Gombán, Nyárköszöntő túra Tápiószecsőn. Ezeket a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 
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önkéntesei szervezik évek óta óriási tömegeket megmozgatva. Ugyanezen Alapítvány viszi a 
zászlót a térségi futóversenyek (Mezei futónap, Tápiómenti Maraton, Tápió-vidéki Családi 
Sportnap, Szecsői és Sülysápi Futónap, Mikulás futás) szervezésében is, melyekre nemcsak a 
környékből, hanem az ország minden pontjáról érkeznek versenyzők. Az elmúlt két évben 
Tápiógyörgyén indult hasonló tömegsport kezdeményezés a Tápióvölgye Közhasznú 
Alapítvány szervezésében. További túraszervező még a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
és a Tápió Közalapítvány, mely most már szinte minden hónapban szervez egy kirándulást a 
védett területeken. Itt a túrázás mellett a résztvevők a vezetőtől megismerhetik egy-egy terület 
történetét, élővilágát, tulajdonképpen tájsétáknak is nevezhetjük ezeket. Több napos 
ökoturisztikai programokat egyelőre csak a térségben működő két erdei iskola szervez, 
melyek valós turisztikai bevételt is hoznak. A többi rendezvény ingyenes vagy önköltségi 
alapú. De közösségépítő, egészség-megőrzési szempontból előbbieknek is óriási jelentősége 
van.  
 
Kerékpáros turizmus 
 
A Tápió-vidék térségében jelenleg 9 kerékpáros túraútvonalat hoztak létre. A túrák közül az 
első 8 a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területein vezet keresztül, és a legtöbb 
vasúttal megközelíthető helyszínről indul a kombinált közlekedés támogatásának érdekében. 
Ezek az útvonalak 2007-ben lettek kitalálva egy kiadvány (Tápiómenti tekergés, Patkós 
Stúdió) megjelentetése kapcsán, de jelzések nem kerültek felfestésre, ezért a füzet nélkül 
gyakorlatilag láthatatlanok.  
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 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, egy 25 km-es 
kerékpár túra, mely érinti Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápióság és Tápióbicske településeket. 
A verseny célja a rendőrség és más rendvédelmi szervek állományába tartozók és családjaik, 
valamint minden civil érdeklődő számára versenyzési lehetőség biztosításával népszerűsíteni  
a kerékpározást, lehetőséget teremteni sportbaráti kapcsolatok  kialakítására, a sport 
segítségével is erősíteni a rendőrség és a civil társadalom kapcsolatát. 
Megemlítendő még a Tápióbicskei csata emléktúra is, melynek lényege, hogy a Tápiószeléről 
kerékpárral érkező túrázók részt vesznek a Tápióbicskén április 4-én megrendezett egész 
napos ünnepségen majd este kerékpárral hazamennek. Fontos lenne egy-két 
kerékpárkölcsönző pont kialakítása is, amely lehetővé teszi a távolabbról érkezőknek a 
kölcsönzés lehetőségét. Illetve az erdei iskolai csoportoknak ez egy stílusos és megfelelő 
közlekedési lehetőséget biztosítana a néhány km-es távolságok bejárására. 
 
Túraútvonal neve Indulás és érkezés A túra hossza 
Bivalyos túra Farmos, Vízparti Élet Háza 12,5 km 
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 
Túra a Só úton Tápiószele, Néprajzi Ház 15 km 
Túra a Naprendszerben Sülysáp, Tápió-menti Bemutató 

Csillagvizsgáló 
70 km 

 



7. táblázat: Kerékpáros túraútvonalak a Tápió-vidéken 
 
Lovas turizmus 
 
A Tápió-mente területén 9 darab lovardáról van tudomásunk, melyek egy részéről semmi 
információ nem található sem a településen (információs táblák formájában), sem pedig az 
interneten.  
 

Település Név / Tulajdonos Cím 
Gomba 
 

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 Sőregi u.1.  
Nagykáta Mester Ranch Felsőegreskáta 0495/22 
Tápiógyörgye Pokoltanya Pokoltanya 
Újszilvás Újszilvás Lovastanya Lovas utca 1/a  

8. táblázat: Lovardák a Tápió-vidék településein 
 
A lovardák közül kiemelkedő, rendhagyó és inkább már rendezvényháznak nevezhető a 
tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark, melynek legfőbb profilja a rendezvények 
lebonyolítása, rendezvényhelyszín biztosítása különböző események, alkalmak számára. Az 
egész évben nyitva tartó komplexum a szolgáltatások sokszínűségével várja vendégeit és az 
odalátogatókat. A Lovaspark egyedülálló helyszíntbiztosít tréningek, konferenciák, 
vevőtalálkozók, termékbemutatók, vagy vállalati, családi napok, esküvők, táborok, 
edzőtáborok, osztálykirándulások, csapatépítő tréningek, disznótoros, születésnapi bulik, 
ballagások, bálok, továbbképzések, díszvacsorák, partik, kiállítások stb. lebonyolítására. A 
parkhoz tartozó mintegy 1000 hektáros területen található az Attila-domb, amely gyógyító 
energiájáról vált híressé. 
 
Sajnos, az alapító tulajdonos halálával a Lovasparkban leépült a korábbi mozgalmas lovas 
élet. A lovak nagy részét eladták, már nincsenek fogathajtó versenyek. Jelenleg kb. 60 lóval 
rendelkeznek és inkább a rendezvényszervezésre állt át a létesítmény. Lovas versenyek közül 
már csak lovas ugratás szerepel, mint lovas rendezvény. Szolgáltatásai között szerepel még a 
lovaglás karámban/futószáron vagy terepen, akár csoportosan is. Ezen kívül hintós és 
pusztabuszos kocsikázásra, illetve amatőr fogathajtásra van lehetőség. Épp ezért a 
Lovasparkban inkább a különböző rendezvényekhez köthető lovaglásban van fejlődési 
lehetőség.  
Gomba településen két nagyobb lovarda található, melyek közül a Fetti Lovarda, jól 
felszerelt, igényes létesítmény. Budapestről is sokan járnak ide ki lovagolni, illetve bértartásra 
is van lehetőség. A Lovarda 15 hektáros területen fekszik, fő profilja a díjugratás, ugyanakkor 
a település adottságainak köszönhetően teljesen alkalmas tereplovaglásra is. A területen 
évente megrendezésre kerülnek díjugrató versenyek is, melyre nagy érdeklődés van. A másik 
gombai lovarda, a Pega Major a Németh család gazdaságának keretében működik. Forrás 
hiányában sajnos megjelenésében nem jól kiépített, de a család annál nagyobb figyelemmel és 
lelkesedéssel fogadja a vendégeket. Fontos szerepet töltenek be a település közéletének 
szervezésében. Ők szervezik meg minden év őszén az.ún. Pega Pata Parádét, melyen a lovas 
programok mellett kulturális, hagyományőrző műsorok és főzőverseny is szerepel.  
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A farmosi lovardában, Kasza Tamás és családja foglalkozik oktatással, lovagoltatással, 
fogathajtással és díjugratással. Jelenleg 4 ló van a tulajdonában, melyekből egyet terápiás 
lóként is foglalkoztatnak. Kasza 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 is 2 lovarda várja a látogatókat. Az egyik a Csikós Lovasfarm, a másik a Diós 
Lovarda. A Csikós farm saját tenyésztésű és vásárolt lovakkal, illetve a lovak 
belovagoltatásával és versenyeztetésével foglalkozik, azonban a lovagoltatás nem szerepel 
szolgáltatásai között. A Diós Lovarda viszont felkapott lovagló hely, ahol bértartás és 
lovagoltatás is működik.  
Nagykátán található a Mester Ranch lovarda, ahol a lovaglás mellett - melyre lehetőség van 
akár futószáron vagy terepen is - oktatás, táborozás és lókiképzés is folyik, valamint 
rendezvényhelyszínként is funkcionál. Ezen kívül lehetőség van marhaterelő kurzusokon is 
részt venni.  
A Pokoltanya lovarda Tápiógyörgye külterületén található, mely családi vállalkozásként 
működik. A lovagoltatáson, táboroztatáson kívül saját mini állatkerttel is rendelkeznek, ahol 
olyan egzotikus állatokat is láthatunk, mint az  emu és a strucc, melyeknek tojásait meg is 
lehet vásárolni.  
 
Fogathajtó versenyek közül Bényén kerül megrendezésre minden évben a pónifogathajtó 
verseny 1999 óta, mely egyik meghatározó rendezvénye a településnek. A versenyen egyes, 
kettes és négyes fogatok akadályhajtása, valamint vadászhajtások is megrendezésre kerülnek. 
A számokon kívül lovasbemutatók, táncbemutatók és különböző hagyományőrző és kulturális 
műsorok is helyet kapnak a rendezvényen. Ezek mellett kirakodóvásár és büfé is várja a 
látogatókat.  
A lovas rendezvények közül kiemelkedő még a térségben az évente megrendezésre kerülő 
Lovas áldás Gombán, mely 9 éve gyűjti össze a térségből a lovasait. Az esemény során a 
tiszteletes megáldja a lovakat, majd nagyszabású felvonulás keretében különböző 
viseletekben gyönyörködhet a látogató. Éjszaka pedig lovas bálon mulathatják át az éjszakát a 
résztvevők. Ehhez hasonló, kisebb rendezvényt Farmoson is szerveznek Csikó áldás néven, 
hasonló keretek között. 
 
Horgászturizmus 
 
A Tápió mentén számos halas- és horgásztó található. Az egyik leglátogatottabb és 
legmozgalmasabb életű a tápiószentmártoni Tőzeges-tó. Népszerűsége a rendszeres és igényes 
karbantartásnak, valamint a számtalan programnak, rendezvénynek, versenynek köszönhető. 
Gyermekeknek is maradandó élményt nyújtanak az ingyenes gyermek horgászversenyek, és 
kifejezetten nők számára is szerveznek pergető kupát. Lehet sátorozni a területen, de sokan 
foglalnak szállást a környéken is. Akik nem horgásznak, azok is szívesen látogatják a 
területet, hiszen sütögetésre, piknikezésre is van lehetőség. 
 
A Tápió-vidék horgásztavai igen változatosak megjelenésükben és lehetőségeikben. 
Rendeltetésük végett a települések turisztikai célpontjai, vagy azokká válhatnak. Azonban 
nem mindegyiknek megfelelő az elérhetősége vagy a marketingje. A térségben majdnem 
minden településen található olyan vízfelület, amely horgásztóként funkcionál. (lásd 9. sz. 
táblázat) Ezek látogatottsága azonban nem kiegyenlített. A legtöbb tónak sokkal kevesebb a 
használója, mint amennyit elbírna. További kihívást jelent a szálláshelyek hiánya és a nem 
megfelelő infrastruktúra.  
 
  



Település Tavak Horgászegyesületek 
Tóalmás Sárkány horgásztó magánkézben 
Sülysáp Sülysápi halastavak magánkézben 
Tápiószecső Magdolna-horgásztó Tápió Horgászegyesület 
Úri Úri horgásztó magánkézben 
Gomba Farkasdi-horgásztó 

Gombai horgásztó 
Monor Vidéke Horgászegyesület 
(most lesz névváltoztatás) 

Tápióbicske Harangozó-tó 
Lisóczki horgásztó 

Tápióbicske Horgászegyesület 
Lisóczki Horgász Klub 

Tápiószentmárton Tőzeges-tó 
Varga-horgásztó 

Tápiószentmárton Aranyhal Kht. 
magánkézben 

Tápiószele Kispufi-horgásztó 
Kohász-horgásztó 

 
Kohász Horgászegyesület 

Tápiószőlős Cédrus horgásztó  
Tápiógyörgye Tápiógyörgyei horgásztavak Tápiógyörgyei Horgászegyesület 
Újszilvás Horgásztó  
Farmos Öregszőlő horgásztó  
Nagykáta Hosszú-tó Nagykáta és Vidéke 

Horgászegyesület 
 

9. sz. táblázat – Horgásztavak és egyesületek a Tápió-vidéken 
 
Vadászturizmus 
 
A Tápió-vidék jó vadászati adottságokkal rendelkezik, különösen a nyugati és délnyugati 
részek erdőiben. A Gödöllői-dombság és a Monor-Irsai-dombság hangulatos fekvésű 
területek, természeti értékekben bővelkednek. A térségben számos vadásztársaság működik, 
köszönhetően a helyi adottságoknak és a vadállománynak. (10. sz. táblázat) 
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.  

Vadásztársaság neve Települések Cím 
Tápióvölgye Vadásztársaság Bénye, Gomba, Úri 2217 Gomba, Alsófarkasd 3. 
Farmosi Hunor Bérkilövő 
Vadásztársaság 

Farmos, Tápiószele, 
Tápiógyörgye 

2765 Farmos, Fő tér 1. 

Tápiósági Vadásztársaság Tápióság 2253 Tápióság, Bicskei út 
87. 

Gólyahalom Vadásztársaság Nagykáta 2760 Nagykáta, Egreskátai 
út 11/c 

Damjanich János 
Vadásztársaság 

Nagykáta 2760 Nagykáta, 
Alsófeketeerdő utca 1 

Herman Ottó Vadásztársaság  Tápiószentmárton 2711 Tápiószentmárton, 
Sőregpuszta  

Tápiómenti Szikra 
Vadásztársaság 

Nagykáta, Szentlőrinckáta, 
Tóalmás, Jászfényszaru, 
Zsámbok, Kóka, 
Tápiószecső 

2254 Szentmártonkáta, 
Humokerdő 26. 

Felső-Tápió Völgye 
Vadásztársaság  

Kóka, Sülysáp 2241 Kistelek 

10. sz. táblázat: Vadásztársaságok a Tápió-vidéken 
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Tömegturizmus 
 
Fürdők 
 
A Tápió-vidék gazdag termálvizekben, a szénhidrogén kutatófúrásoknak köszönhetően több 
településen is termálvizet találtak, ezek közül négy kúton strand is épült. A négy település: 
Nagykáta, Tóalmás, Tápiószentmárton és Tápiógyörgye. Ezek közül jelenleg csak egynek, a 
nagykátainak van téliesített része 2012. óta, a többi csak szezonálisan működik. 

Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő 
 
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. A fürdő két részből áll: a strand 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 3 szauna (gőzkabin, 
infra-szauna, szárazgőzes aromakabin) és merülő-medence várja a vendégeket. A 
szolgáltatások közt szerepel a masszás, úszásoktatás és babaúszás. A medencéket 
mozgáskorlátozottak is igénybe vehetik. Az utóbbi években a strand területén különböző 
koncerteket is szerveznek a látogatók megnyerése végett. A fürdőház mellett található jelenleg 
egy 10 fős panzió, ami a fürdő tulajdona, de problémát jelent, hogy kevés szálláshely van a 
fürdő környékén. 

Szent András Gyógyvizes Strand, Tóalmás 
 
A strand a település ÉK-i részén, 1,6 ha-on terül el, melyre a ’80-as években egész üdülőtelep 
épült. 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. Ezen kívül röplabda pálya, focipályák, büfék és 
üzletek egészítik ki a szolgáltatásokat.  
A strand mellett található egy 2,3 ha-on fekvő kemping, melyen 65 lakókocsi számára 
biztosított a közmű csatlakozás. Ezen kívül egy épületben találhatóak a kiszolgáló helyiségek. 
A kempingből a strand közvetlenül megközelíthető. 
A kemping mellett egy ifjúsági szálláshely is található. A vendégház 29 férőhelyes. A strand 
területén szokták megrendezni a Tóalmási Sörfesztivált és az Almás süteménysütő versenyt. A 
kemping jól kihasznált, nyugdíjasok és külföldiek kedvelt célpontja. De sokan hiányolják a 
mélyvizes nagymedencét. A strandnak nagyban növelné a látogatottságát egy úszómedence. 

Tápiószentmártoni termálstrand 
 
A strand a település keleti részén, az üdülőterületen található közel 10 ha-on. Az egykori 
üdülőtelep fejlődése sajnos megtorpant a további fejlesztések elmaradása következtében. Az 
élmény- és csúszdaparkos strandok versenyében sajnos ez a strand is háttérbe szorult, mint a 
tóalmási. Vízét gyógyvízzé minősítették, mely alkalmas gyulladások, ízületi kopások és 



sérülések kezelésére. A strand 4 medencével rendelkezik: egy gyógymedencével, egy 
strandmedencével, egy úszó- és egy gyermekmedencével. Ezen kívül a területén találhatóak 
még homokfoci- és strandröplabda-pálya, játszótér, büfék, üzletek, öltözők is. A strandon 
masszázs is igénybe vehető. 
Nyaranta több programot is rendeznek a strand területén, pl. strandfoci bajnokság, éjszakai 
zenés fürdőzés. Problémát jelent, hogy tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető és a téli 
időszakban nem üzemel. Előnye viszont, hogy több szállás és vendéglátóhely is található a 
közelében. 

Tápiógyörgyei strand 
 
A strand a település nyugati részén található fás területen, az egykori Györgyei-kastély 
parkjában. Három medencével rendelkezik: egy hideg vizes 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 szállások találhatók, 70 férőhellyel és sátorozási lehetőséggel, ami jó 
lehetőséget biztosít táborok szervezésére. A táborépületei adnak helyet a település erdei 
iskolájának is. A felnőtt vendégek, csoportok számára panzió is létesült, mely a komfortosabb 
szállás lehetőségét is megteremtette a településen. Az erdei iskola és táborok révén állandóan 
van vendége a strandnak. 
 
Fesztivál- és rendezvényturizmus 
 
A Tápió-vidék rendkívül sok helyi és térségi jelentőségű eseménnyel rendelkezik. De ezek 
általában egy napos programok. Több napos programok közül a legfontosabb a nagykátai 
TápióFeszt, mely a Kátai Tánctalálkozóval való „házassága” révén 2017-től több napos 
rendezvénnyé vált. Ugyanígy az előkészületek miatt több napos rendezvény a Tavaszi 
Hadjárat nagykátai és tápióbicskei szakasza, mely országos hírű és látogatottságú rendezvény. 
Jellemző, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban sűrűsödnek be a programok, amikor 
lehetőség van szabadtéren elhelyezni a rendezvényeket. A települések legtöbbje rendelkezik 
ugyan művelődési házzal, vagy faluházzal, de ezek méretükből adódóan inkább koncertek, 
előadások, színdarabok előadására alkalmasak. A kókai, a nagykátai és a tápiószentmártoni 
sportcsarnokok olyan méretűek, amelyek nagyobb létszámú rendezvények megtartására is 
alkalmasak. Emellett több településen működnek magán tulajdonú rendezvényházak 
(Tápiószecső- Magdolna rendezvényház, Egreskáta – Szent Imre Rendezvényház, 
Tápiószentmárton – Kincsem Lovaspark), melyek szintén helyet adnak nagyszabású 
eseményeknek (lakodalmak, bálok). 
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 18. sz. melléklet tartalmazza.  
 
Gasztroturizmus 
 
A Tápió-vidéken az év folyamán számos gasztronómiához kapcsolódó rendezvényt és 
fesztivált tartanak. Több településen évente rendeznek borfesztivált vagy versenyt (Bénye, 
Farmos, Kóka, Tápiószentmárton), pálinkafesztivált (Bénye, Gomba, Újszilvás), és még egy 
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 
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fesztivál. Emellett számos falunap és fesztivál elengedhetetlen programeleme a főzőverseny, 
ahol a helyi civil szervezetek és baráti társaságok készítik el specialitásaikat. Az egyik 
legnépszerűbb gasztrorendezvény az újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál a Bolyhos és Fia Bt. 
szervezésében, amely ma már több mint 12 000 látogatót vonz évente. 

Szálláshelyek és vendéglátóhelyek 
 
A Tápió-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 és Nagykáta. 
A típusok között főként panzió, csárda, vendégház található, nagyobb férőhelyű szállodák 
egyáltalán nincsenek a térségben. Egyedül a tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark 
rendelkezik excluzív szállodai minőségű szobákkal. Ifjúsági szálláshely kategóriában 
Tápiószentmártonban, Tóalmáson, Tápiógyörgyén, Tápióbicskén és Tápióságon lehet szállást 
találni. Probléma, hogy meglehetősen kevés a programlehetőségek és együttműködések 
száma, ezért a szálláshely nem tud tartalmas programot kínálni, amiért érdemes több napot is 
eltölteni. Ezért fontos, hogy a szállások vegyék fel a kapcsolatot a már jól működő 
programszolgáltatókkal és bemutatóhelyekkel. 
 
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 19.sz. melléklet tartalmazza.  
 
 



2.3. A természeti-táji értékek megőrzése 
 
2.3.1. Természetvédelem 
 
2.3.1.1. Védett területek kijelölése a Tápió-vidéken 
 
A Tápió-vidéken az első védett természeti területek kijelölése az 1970-es években kezdődik az 
MME térségben kutató szakembereinek felmérései alapján. Elsőként a Tóalmási 
Gyermeküdülő parkja (31 ha) kap helyi védettséget1974-ben, majd a 1978-ban a Pest Megyei 
Tanács kijelölte a Farmosi nádas, szikes legelő és homokbuckás Természetvédelmi Területet 
(350 ha) is, mely  a későbbi tájvédelmi körzet legnagyobb kiterjedésű részegységének alapja 
lesz. A Jászkun Természetvédelmi Szervezet javaslata alapján 1990-ben újabb helyi 
jelentőségű természetvédelmi területekkel gazdagodott a térség. Előbb a Nagykátai II-es 
tározó TT (129 ha), majd a Tápió-Hajta vidéke TT (1539 ha) került kijelölésre. Az 1990-ig a 
Pest Megyei Tanács által védetté nyilvánított területek (ezeket hívták régen megyei 
értékeknek) a rendszerváltást követően, mint helyi jelentőségű védett természeti területek a 
települési önkormányzatok felelősségi körébe kerültek, mint a helyi jelentőségű védett 
területek. Ugyancsak 1990-ben létesült a szomszédos Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet, 
melynek egy része a Tápió-Hajta vízgyűjtő térségének nyugati részén található. Bár 
közigazgatásilag ezek a területek már Isaszeghez és Pécelhez tartoznak, mégis a Sülysápra 
kirándulók kedvelt úti céljai. A Gödöllői-dombvidék TK-hoz tartozik e részről a Felső-Tápió 
forrásvidéke, a Sápi-patak forrása, Locsod-puszta, Kotlina-völgy és Vadalmás.   
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megalakulását (1997) követően egy évvel, 1998-ban 
egyrészt a helyi védett területek átminősítésével, másrészt újabb területek védetté 
nyilvánításával a 19/1998. (VI. 25.) KTM miniszteri rendelet alapján kijelölésre került a 
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet. A TK kiterjedése 4516 hektár, amely azonban nem 
képez egységes tömböt. Tizenkét részterülete nyolc Tápió-vidéki település határában, 
szétszórva helyezkedik el. Ezek közül legnagyobb a Hajta-patak mentén Nagykátától 
Farmosig húzódó 1800 hektáros egység (Nyík-rét és I-II-es tározó), míg legapróbb a 
mindössze 7,5 hektáros szentmártonkátai Gyulai-erdő és -tó. A fokozottan védett területek 
nagysága 182 hektár. Ezek a nagykátai Cseh-domb, Sós-tavak és egreskátai Hajta-meder, a 
szentmártonkátai Gicei-hegy és Nyírjes, és a farmosi Öreg-Hajta medrei). A Tájvédelmi 
Körzet területének közel kétharmada gyep művelési ágú (65 %), ezen kívül jelentős még a 
nádasok (11 %), az erdők (9 %), illetve a szántók (7 %) aránya. A TK részegységeit a 3. sz. 
melléklet térképe mutatja. 
 
Sajnos a TK megalakulásáról rendelkező jogszabály számos pontjában hibásan jelent meg. A 
rendelkező részben a védett természeti területekkel érintett települések felsorolásánál még 
szerepel Tápiószecső község neve, azonban a rendelet mellékletéből az ide tartozó helyrajzi 
számok már hiányoznak. Ebből adódik, hogy a tervezettel ellentétben jogilag nem részei a 
TK-nak a gazdag élővilággal rendelkező Tápiószecsői-halastavak és az azokat övező láprétek 
és idős tölgyesek. Hasonlóan problémás, hogy a tárcaközi egyeztetések során a szántó 
művelési ágú ingatlanok jó része kikerült a jogszabályból, így sok helyen előfordul, hogy az 
értékes gyepek, vagy vizes élőhelyek által teljesen körbevett zárványszántók nem védettek 
(pl. nagykátai Nyík-réten, vagy a farmosi Öreg-Hajta medrei között). Az is előfordul, hogy 
egy-egy természetszerű élőhelyet kettévág a TK határa, így egyik fele szerepel a védett 
ingatlanok listájában, míg a másik nem (pl. tápiósági Pándi-hegy). A TK megalakulása óta 
eltelt két évtized tapasztalatai alapján elmondható, hogy ezek az anomáliák nagyban 
akadályozzák a természetvédelmi kezelés tervszerű megvalósulását, az élőhely-
rekonstrukciók anyagi fedezetét biztosító pályázatok benyújtását. 
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2.3.1.2. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részegységei 
 
• Egreskáta – Nagykáta 
Nagykátától keletre, a Hajta-patak mentén elterülő 350 hektáros részegység, amelyet szikes és 
homoki gyepekkel körbevett nádas mocsarak (Bata-tó, Monori-tó), illetve szikes tavak (Sós-
tavak) alkotnak. A vizes élőhelyek között egy néhány hektáros pusztai tölgyes maradványfolt 
látható. Közvetlenül csatlakozik a megyehatár túloldalán elhelyezkedő jászberényi Hajta-
mocsár TT-hez. 
 
• Fehér-tó - Nagykáta 
Előző területtől csupán egy lapos homokhát választja el a 100 hektáros Fehér-tavat, amely a 
belvízelvezetést szolgáló Nyík-réti-ág által lecsapolt egykori szikes tómeder. Közepén egy 
kisebb nádas van, amit szikes mocsárrétek öveznek. A terület szélén még ma is lakott tanyák 
állnak. 
 
• Gyulai-erdő és -tó – Szentmártonkáta 
A községtől északnyugatra, a Bíbicfészeki-ág forrása közelében kialakított mesterséges tó, 
illetve a mellette elterülő, közel száz éve telepített, de természetszerű megjelenésű kis 
erdőcske alkotja a mindössze 7,5 hektáros területet. Nevezetessége a hegyvidéki fafajok (pl. 
bükk (Fagus sylvatica), gyertyán (Carpinus betulus) jelenléte. 
 
• Székesrekeszi-legelő – Szentmártonkáta 
A községtől északkeletre, a Bíbicfészeki-ág két oldalán húzódó, vakszikes foltjairól és 
szikpadkáiról nevezetes 120 hektáros legelőterület, amelynek egy része szintén egykori szikes 
tó (Rühes-tó) maradványa. Tájképi megjelenését nagyban rontja a területén húzódó 
magasfeszültségű oszlopsor.   
 
• Nyík-rét és I-II-es tározó – Nagykáta, Tápiószentmárton, Farmos 
A 31. számú főút Jászberény-Nagykáta közötti szakaszától délkeleti irányba Farmos községig 
húzódó terület a TK legnagyobb, 1800 hektáros részterülete. A nagykátai Nyík-rét füves 
élőhelyei három nagyobb nádast (Nyík-réti-mocsár, Virágkerti-tó, Disznótúrási-tó) vesznek 
körül, amelyeket a Hajta-patak táplál. Egykori természetes mocsarak körbegátolásával hozták 
létre az I-es (Nagy-nádas) és II-es tározókat Farmos és Tápiószentmárton határában. Ezeket 
szikes gyepek kísérik, míg a Nagykátát Farmossal összekötő 311. számú műúttól délre egy 
lapos homokbucka terül el. A terület keleti határát az Öreg-Hajta sekély, kanyargós medrei 
jelölik ki. 
 
• Göbölyjárási-láprét – Tápiószentmárton 
A farmosi Nagy-nádas közelében, a 311. számú műút és a Budapest-Szolnok vasútvonal 
között elterülő kicsiny (16 hektár), ám annál értékesebb rekettyefűzes láprét. Közvetlenül a 
Tápiószentmártonhoz tartozó Göbölyjárás belterülete mellett helyezkedik el, gyakorlatilag a 
kertek végében. 
 
• Felső-Tápió völgye – Tápióság, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Nagykáta 
A kiváló vízminőségű Felső-Tápiót több mint 10 kilométer hosszan kísérő területen nyár- és 
rekettyefűzligetek által tagolt homoki gyepeket, lápréteket, illetve kisebb éger- és 
kőrisligeteket láthatunk mintegy 950 hektáron. Tájképi szempontból kiemelkedő értéket 
jelentenek a Nyírjes-erdő korosodó nyírfái. A pataktól kissé távolabb eső szentmártonkátai 
Gicei-hegy homokbuckái fokozott védelmet kaptak. A terület délkeleti végénél található a TK 
legnagyobb homoki legelője, az Erdőszőlői-legelő.  
 
 
 



• Cseh-domb - Nagykáta 
A Felső-Tápió árterületéből kiemelkedő, de attól ma már gazdasági faültetvények által 
elválasztott 85 hektáros homokbuckás terület, amelynek egy része a Gicei-hegyhez hasonlóan 
fokozottan védett. Sajnos közvetlenül mellette Nagykáta városának egykor szebb napokat 
látott, ma már gyomtengerrel (elsősorban szíriai selyemkóróval) borított, gondozatlan 
zártkerti övezete terül el. 
 
• Nagy-rét és patakvölgyek – Tápióság, Tápióbicske, Gomba 
Az Alsó-Tápió két oldalán húzódó Nagy-réten, valamint a Monor-Irsai-dombságból kifutó 
Gombai- és Úri-patakok mellett fajgazdag láp- és mocsárréteket, valamint megkapó látványt 
nyújtó idős fűzeseket találunk (gombai Hosszú-rét, tápiósági Dolláros-rét). A Nagy-rét 
tápióbicskei oldalán (Felső-rét) egy kisebb nádas mocsár is elterül. A völgyoldalakon itt-ott 
még fennmaradtak a legeltetés befejezése után erősen cserjésedő löszgyepek, löszlegelők (pl. 
tápiósági Karámos-gyep). Kiterjedése megközelítőleg 600 hektár. 
 
• Rekettyési-láprét – Farmos 
Az Ős-Zagyva egykori medrében kialakult láprét és kisebb szikes gyep együttese, amely a 
községtől északra helyezkedik el. Területe 85 hektár. Névadója a Rekettyési-ér, melynek 
vízszállítása még csapadékos években is minimális. Érdekes, hogy a terület már közvetlenül a 
Zagyva-folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. 
 
• Gulya-gyep - Tápiógyörgye 
Az Egyesült-Tápió két oldalán elterülő szikes legelő, amely a Tápió-vidék egyetlen nagyobb 
kiterjedésű nyílt ártere. Néhány évente előfordul, hogy a Tiszán levonuló áradások miatt a 
bővizű Zagyva által visszaduzzasztott Egyesült-Tápió a terület nagy részét elönti, az így 
kialakuló vízállások akár hónapokig is kitarthatnak. Területe mintegy 220 hektár. 
 
• Újszászi-legelő - Újszász 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Budapest-Szolnok vasútvonal két oldalán elterülő szikes 
gyepek és kisebb szántók mozaikja, amelynek együttes kiterjedése 125 hektár. 
 
2.3.1.3. Ex lege védett területek a Tápió-vidéken 
 
A Tájvédelmi Körzet mellett az országosan védett területek közé tartoznak az ún. "ex lege" 
(törvényi alapon) védett értékek (forrás, láp, szikes tó, kunhalom, földvár) is az 1996. évi LIII. 
törvény (Természetvédelmi törvény) alapján. Ezeket térségünkben 12 láp, 17 szikes tó, 8 
kunhalom, 9 földvár, valamint tucatnyi forrás képviseli. (Lásd 3. sz.melléklet) 
 
A lápok és szikes tavak természetvédelmi területnek, míg a kunhalmok, földvárak és források 
természeti emléknek (TE) minősülnek. Az ex lege szikes tavakkal és lápokkal érintett 
ingatlanok helyrajzi számai először a 8005. és 8006./2001 KöM tájékoztatókban jelentek meg. 
Ezek felülvizsgálata 2011-ben megtörtént, ami alapján a Vidékfejlesztési Értesítő LXII. 
évfolyam 1. számában (2012. 01. 13.) tették közzé az aktuális helyrajzi számos listát egy 
közlemény formájában. Az alábbi felsorolás ennek alapján készült. 
 
1. Források 
 

A felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, amennyiben vízhozama tartósan 
meghaladja az 5 l/perc mennyiséget - még ha időszakosan el is apad - ex lege védett forrásnak 
tekintendő. Természetszerűleg a forrást megfelelő védőövezettel együtt szükséges kijelölni. A 
Tápió-vidék forrásai döntően a Gödöllői-dombság, illetve a Monor-Irsai-dombság peremén 
erednek. A síkvidéki területek forrásai (pl. Bíbicfészeki ág, Nyíkréti-ág, Kerektói-ág forrásai) 
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mára teljesen elapadtak, beszántásra kerültek a környezetükkel együtt.28 
 
Állandóan vagy időszakosan működő források: 
 
 Sülysáp:  Alsó-Tápió patak két baloldali mellékágánál 
    Úri-patak Sűrűmajori mellékágánál 
 Úri:   Úri-patak forrása 
    Tóvölgyi-patak forrása 
    Farkasdpusztai-ág forrása 
 Gomba:  Gombai-patak forrása 
    Bényei-patak forrása 
 Bénye:   Bényei-patak két jobboldali ágánál 
 Káva:   Kávai-patak forrása 
 Pánd:   Pándi-patak forrása 
 Tápiószentmárton: Felső-Gerje forrása 
 
Megjegyzendő, hogy a Sápi-patak és a Felső-Tápió forrásai a Gödöllői-dombvidék TK 
területén (Pécel, Isaszeg külterülete) találhatók. 
 
2. Lápok 
 

A lápok olyan földterületek, amelyek tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitettek, 
illetőleg amelyek talaja időszakosan vízzel telített, és amelyek jelentős részén lápi 
életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű 
tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik. Sajnos vidékünkön a 
nagymértékű vízügyi beavatkozások, az éves csapadékmennyiség fokozatos csökkenése, 
valamint az ezekkel összefüggésben tapasztalható krónikus talajvízszint süllyedés miatt ma 
már alig találunk jó állapotban lévő, az év nagy részében víz alatt álló lápterületet. A 
lápterületeken képződött tőzeget több helyen kibányászták, ma helyükön egyrészt vízfelületek 
vannak (pl. Szecsői-halastavak, Tőzeges-tó), vagy a kiszáradás következtében felgyorsult a 
talajképződés folyamata. 
 
• Dánysári-rét – Kóka, Dány  

 
Kóka községtől északnyugatra, a Hajta-patak Kókai-ága mellett elterülő 65 hektáros 
lápterület. A Tápió-vidék vízfolyásai közül szinte egyedüliként a patak itteni szakasza még 
szabályozatlan, vize határozott meder nélkül folyik végig a területen. Itt láthatjuk a Tápió-
vidék legnagyobb égeres láperdejét, ezen kívül zsombéksásosok és kiszáradó kékperjés 
láprétek jellemzik. 
 
• Felső-Tápió mente – Kóka, Dány, Sülysáp 

 
A Felső-Tápió felső szakasza mentén, a Kókát Sülysáppal összekötő műúttól északnyugatra 
négy foltban elterülő láp. Összes kiterjedése 42 ha. Idős fűzeseket, elszórt égerligeteket, 
illetve zsombéksásokat találunk a területen. Az egyenes mederbe terelt, lapos töltések közé 
szorított Felső-Tápió sajnos ma már nem tudja biztosítani az itt előforduló lápi életközösségek 
hosszú távú fennmaradását, ezért a terület kiszáradása már előrehaladott. 
 
 
 
 

                                                 
28  Pestterv Kft (1999) A Tápió-mente kistérség környezetvédelmi programja 



• Irtvány – Kóka 
 

Kóka és Tóalmás között, a Kókai-ág egyik jobb oldali mellékvölgyében fennmaradt 6 
hektáros lápterület, melyet a domboldalt metsző talajvízréteg szivárgó forrásai tartanak 
életben. Igazi forrásláp, melyen sásláprétek, zsombéksásosok, illetve a terület középvonalában 
végigfutó árkot kísérve idős fűzesek láthatók. A területet korábban kézzel kaszálták, ennek 
elmaradása miatt jelenleg erősen terjed a tájidegen magas aranyvessző (Solidago gigantea). 
 
• Szecsői halastavak környéke - Tápiószecső 

 
A Tápiószecsői-halastó, illetve az attól észak-nyugatra elterülő horgásztó körül hat foltban 
találunk változó állapotban fennmaradt lápterületeket. Itt van a Tápió-vidék legnagyobb 
sásláprétje, ezen kívül égerligetek, fűzesek, zsombéksásosok, illetve kiszáradó kékperjés 
láprétek jellemzik. A tavak mesterségesen magasan tartott vízszintje miatt a kiszáradás 
kevésbé fenyegeti őket. Összes kiterjedése 66 hektár. 
 
• Felső-Tápió-rét - Tápióság 

 
A Felső-Tápió mellett két foltban elterülő mintegy 15 hektáros lápterületen égerligeteket, 
fűzeseket és néhány kisebb kiszáradó kékperjés láprétet láthatunk. Legnagyobb problémája a 
tájidegen, invazív növényfajok terjedése. 
 
• Felső-dűlő – Szentmártonkáta 
A Felső-Tápió árterületén elhelyezkedő rekettyefüzes foltok, illetve a közéjük ékelődő, erősen 
szárazodó láprét-maradványok alkotják az alig 2 hektáros területet.  
 
• Gombai-patak felső része – Gomba 
A Gombai-patak falu feletti szakaszát sok helyen kísérik idős fűzesek, kisebb 
zsombéksásosok. A patak itteni szakasza sok helyen szabályozatlanul, kanyargósan halad a 
völgytalpon. A Tete-pusztai üdülőterülettel szemben még egy kisebb domboldali forrásláp is 
előkerült a közelmúltban. Sajnos ennek vízháztartását a felette elhelyezkedő erdőterület 
tarvágása erősen lerontotta. Az itteni lápok négy foltban, összesen mintegy 15 hektáron 
terülnek el. 
 
• Nagy-rét - Tápióság 

 
A Tápióság és Tápióbicske között elterülő Nagy-rét közepén, az Alsó-Tápió mellett két 
foltban fennmaradt, alig 2 hektáros kicsiny lápterület, melyet idős fűzesek, kisebb 
zsombéksásosok és kiszáradó kékperjés láprétek alkotnak. Itt is súlyos problémát jelent, hogy 
a patak és a mellette elterülő, eredetileg vízhatás alatt álló élőhelyek kapcsolatát a 
vízrendezések során megszüntették, ezért azok ökológiai állapota az elmúlt évtizedekben 
erősen leromlott. Része a TK-nak. 
 
• Túlsópáskom – Tápiószentmárton 

 
A Felső-Tápió egykori sekély medreiben kialakult fűzeseket, magassásréteket, kiszáradó 
kékperjés lápréteket magában foglaló, négy foltban elhelyezkedő, alig 3 hektáros lápterület, 
amely a Tőzeges-tó mellett terül el. Az élő vízfolyástól távolabb elhelyezkedő, fajkészletüket 
fokozatosan elvesztő itteni lápfoltok megmentésére nagyon kevés az esély. 
 
• Golysza-legelő – Nagykáta 
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Nagykátától délkeletre, a Budapest-Szolnok vasútvonal töltése mellett megbújó, 1 hektárnál 
kisebb lápfolt, melyen egy kisebb sásláprétet találunk. 2011 őszén a terület tulajdonosa az 
értékes terület egy részét beszántotta, a következő tavaszon azonban a megemelkedő talajvíz 
miatt már nem tudta folytatni a művelést. A bolygatott részeket jelenleg gyomnövényzet 
borítja. 
 
• Göbölyjárás - Tápiószentmárton 

 
Gyakorlatilag a TK részeként védett Göbölyjárási-láprét egy részét foglalja magában az ex 
lege lápterület 11 hektárja. 
 
• Rekettyés – Farmos 

 
A TK részeként már korábban is védetté nyilvánított Rekettyési-láprét, illetve a mellette 
elhelyezkedő Natura 2000 terület mintegy 3 hektáros darabját fedi le az itteni lápterület. 
 
3. Szikes tavak 
 
A szikes tavak elterjedésének két fő területe van a Tápió-vidéken. Egyrészt Nagykátától 
északkeletre találkozhatunk velük Egreskáta környékén, ahol a Hajta-patakot kísérő keskeny 
homokvonulatba a szél vájt kisebb-nagyobb tómedreket. Másrészt Tápiógyörgye és Újszilvás 
határában, ahol döntően az Ős-Tápió egykori medreiben alakultak ki. Természetes jelenség, 
hogy tavasszal, a hóolvadást követően víz borítja őket, majd a nyár közepére teljesen 
kiszáradnak. Sajnos az utóbbi évtizedek aszályos időjárása és az ebből eredő nagymértékű 
talajvízszint-süllyedés miatt sokszor már március végére szárazra kerülnek. A tartós vízhiány 
következtében az eredetileg fehér medrű, vakszikes tavak felszínét napjainkban már szinte 
mindenhol benőtte a növényzet. A 2010-11-es esztendőkben azonban folyamatos vízborítás 
jellemezte őket, így élőviláguk - különösen a madárvilág – az évtizedekkel korábbi kedvező 
állapotokat mutatta. A Tápió-vidéken fennmaradt szikes tavak száma 17, míg országosan 
mintegy 460 hasonló élőhelyet ismerünk. 
 
- Sós-tavak - Nagykáta 
A TK Egreskáta elnevezésű részegységében elterülő szikes tavak láncolata, amelyek együttes 
kiterjedése mintegy 20 hektár. Valószínűleg adminisztratív hiba miatt a TK megalakulása előtt 
az akkor még helyi jelentőségű védett természeti terület művelési ágát 2 hektár kivételével 
kivett vízállásból gyeppé minősítették át. A területen zajló legeltetés jótékony hatásaként - 
szinte egyedüliként a Tápió-vidéki szikes tavak közül – rövidfüvű, vakszikes foltokkal tagolt 
szikes növénytársulások jellemzik, ami ökológiai szempontból kívánatos. 
 
- Szentgyörgy-határ - Nagykáta 
Szintén Egreskátán, az előző területtől néhány száz méterre elhelyezkedő nádasodó szikes 
lapos, mely vizes években a környék egyik legfontosabb réce költőhelye (pl. cigányréce 
(Aythya nyroca), kanalas réce (Anas clypeata)). Területe 6 hektár. Mint volt állami gazdasági 
terület, tulajdonosa a Magyar Állam, természetvédelmi vagyonkezelésbe vétele folyamatban 
van. 
 
- Ebakasztó - Nagykáta 
A 31. számú főút északi oldalán elhelyezkedő 9 hektáros tómeder, amelyet néhol 1-1,5 méter 
magas, fajgazdag homoki sztyeppréttel borított partoldal kísér. A korábban elvégzett 
meliorációs beavatkozások során egy főcsatornából és mellékcsatornákból álló vízelvezető 
rendszert alakítottak ki a területen, azonban ez napjainkban szerencsére már alig működik. A 
medret borító szikes mocsárrétet gépi kaszálással hasznosítják. 
 



- Sós-tó - Nagykáta 
A 31. számú főúttól délre, 2-3 méter magas homokbuckák között helyezkedik el az alig 2 
hektáros tómeder. A Tápió-vidéki szikes tavak közül talán ezen látszik legjobban a szél 
felszínformáló hatása, ovális alakját is ennek köszönheti. A buckák között megbújó, még a 
közeli földútról is észrevehetetlen tómedret az alulhasználat miatt napjainkra már szinte 
teljesen benőtte a nád. 
 
- Vámos-szék – Tápiógyörgye 
Kialakulást tekintve szintén a szélvájta tómedrek közé tartozik a Tápiógyörgyétől északra 
elhelyezkedő Vámos-szék, vagy régebbi nevén Kerek-szék. A mintegy 10 hektáros szikes tó 
tájhatáron fekszik, hiszen a Tápió-vidék kissé magasabban elhelyezkedő térszíne itt simul 
bele a Jászsági-sík egyhangú felszínébe. A homokos hordalékkúp alól kilépő talajvizeknek 
köszönhetően az egyik legtovább víz alatt álló szikes tómeder. 
 
- Jászberényi-határ - Tápiógyörgye 
Tápiógyörgye és az évszázadokig Jászberényhez tartozó Jászboldogháza határán elhelyezkedő 
7 hektáros tómeder, melynek vizét a Tápió-vidéki szikes tavak közül a legmagasabb 
sókoncentráció jellemzi. Hasonlóan a többi kis kiterjedésű szikes tóhoz, itt is jelentős 
probléma, hogy szárazabb években a szomszédos szántóföldek gazdái akár több 10 métert is 
elszántanak a tómeder széléből. 
 
- Varrók-széke – Tápiógyörgye, Jászboldogháza 

Fele-fele részben Tápiógyörgye és Jászboldogháza határában elhelyezkedő 6 hektáros szikes 
tó, melynek szeszélyesen kanyargó „S”-alakja egyértelművé teszi, hogy az egykori Ős-Tápió 
(esetleg Ős-Zagyva) elhagyott, majd később elszikesedő medrében alakult ki. 
 
- Kis-megyer - Tápiógyörgye 
A TK részeként védett Gulya-gyephez közvetlenül csatlakozó, kerek alakú, döntően 
ecsetpázsitos szikes réttel borított kis szikes tómeder (3 ha). Vizes években méretéhez képest 
feltűnően sok, akár 4-5 pár nagy goda (Limosa limosa) is fészkel a területen. 
 
- Kispaskum – Tápiógyörgye 
A községtől délre elhelyezkedő két, egymás mellett futó egykori ős-Tápió mederből álló 
szikes tó. 2010-ben a helyi gazdák a tó régóta meglévő, de az évtizedek során feliszapolódott 
vízelvezető árkát kikotorták, így a terület néhány hét alatt leszáradt. Természeti értékeinek 
hosszú távú megőrzését csak a mesterséges vízelvezetés megakadályozásával lehet elérni. 
Területe 18 hektár. 
 
- Gyopai-tó - Tápiógyörgye 
A Tápiógyörgyéről Újszilvásra vezető műút és a középkori eredetű Sósút között elterülő 17 
hektáros tómeder. A Tápió-vidéki szikes tavak közül ezen figyelhető meg leginkább az 
erőteljes feltöltődés, aminek eredményeként még a csapadékosabb években is csak sekély, 
rövid ideig tartó vízborítás jellemzi. Egyes részeit kaszálják. 
 
- Görbe-szék 
A Tápiógyörgye és Újszilvás között elhelyezkedő, jórészt monokultúrás szántóföldekkel 
jellemezhető határrész déli feléről az Ilike-értől független Szőrös-ér gyűjti össze és vezeti le a 
vizeket a Tápió irányába. Ezen a területen számos kisebb-nagyobb szikes tavat találunk 
melyek kezdő tagja a 6 hektáros Görbe-szék. Közepén egy földút halad, melyet vizesebb 
években - bár sokan megpróbálják - gépjárművekkel nem lehet használni. 
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- Páskom-dűlő – Tápiógyörgye 
Előző terület szomszédságában, egy kisebb szántófölddel elválasztva helyezkedik el a 9 
hektáros, észak-déli irányba húzódó szikes tómeder. Feneke nem teljesen sík, keleti felében 
akár több 10 centiméterrel is mélyebb lehet a vízmélység. Itt egy kisebb nádas foltot találunk. 
 
- Nagy-szék – Tápiógyörgye, Újszilvás 
A Szőrös-ér két oldalán elterülő nagy kiterjedésű szikes tómeder, melynek területe 25 ha. 
Sajnos napjainkban az ér belvízelvezető csatornaként működik, így a korábbi években 
kialakított ideiglenes elzárás ellenére is az itt összegyűlő vizek többsége tavasz végére 
elszivárog a területről. A medret nagy kiterjedésű sziki mézpázsitos növényzet borítja, 
amelyet rendszertelenül kaszálnak. 
 
- Bene-szék – Újszilvás, Tápiógyörgye 
A Tápió-vidéki szikes tavak legnagyobbika, területe 27 hektár. Közepén egy több hektáros 
nádas terül el. Parti részein több helyen jó állapotban lévő löszgyepeket találunk. A terület 
tulajdonosa szinte minden télen leégeti. Régebbi neve Szakajtó-szék.  
 
- Dányi-szél - Újszilvás 
A legsajátosabb alakú Tápió-vidéki szikes tó, hiszen formája egy hatalmas gyűrűhöz hasonlít, 
melynek közepén egy jó méterrel magasabban elhelyezkedő zárványszántót láthatunk. 
Kialakulása szintén folyóvízi eredetű. Területe 19 hektár. 
 
- Zsidó-szék - Újszilvás 
Újszilvás belterületétől néhány száz méterrel északra elterülő mintegy 20 hektáros szikes 
tómeder. Néhol 2-3 méter magas meredek partoldal kíséri, amit valószínűleg mesterségesen 
alakítottak ki. Hasonlóan a györgyei Vámos-székhez, a feláramló talajvizek miatt tartósabb 
vízborítás jellemzi. A 2010-es csapadékos évben a tómeder közepén a nádas növényzet 
térhódítása volt megfigyelhető. 
 
- Sáros – Újszilvás 
Előző terület szomszédságába elterülő, annál némileg sekélyebb szikes tómeder, melynek 
területe 15 hektár. Felszínét itt-ott még vakszikes foltok is tarkítják. Területét rendszeres 
kaszálással hasznosítják. 
 
 
4. Földvárak 
 
A Tápió-vidék az eddig megtalált leletek alapján már a bronzkorban bizonyítottan lakott 
terület volt. Az országosan feltárt mintegy 370 földvárból a Tápió-vidéken 9 bronzkori és 1 
Árpád-kori eredetű földvár előfordulása ismert (MIKLÓS 198229, DUSEK 2001, BASA 200630). 
Ezek többsége a Monor-Irsai-dombság keleti irányba néző völgyoldalainak tetején 
helyezkedik el. Az egykori erődítésekből leginkább csak az árkok, illetve a mellettük húzódó 
sáncok erősen lepusztult maradványait lehet megfigyelni. Természet- és tájképvédelmi 
szempontból ugyancsak jelentős értéket képviselnek a földvárakhoz közvetlenül csatlakozó, 
sokszor fajgazdag löszgyepekkel borított domboldalak is. 
 
• Leányvár – Sülysáp 
A településtől nyugatra, az Úri utca feletti völgyközi hát erdővel borított északi végén 
akadhatunk rá a mintegy 0,5 hektáros bronzkori földvár maradványaira. A hosszanti, mindkét 
oldalán egy-egy terasszal kísért lakóterület egy több méter mély árok zárja le déli irányból.  
 
                                                 
29  Miklós Zsuzsa: A Gödöllői dombvidék várai. Petőfi Múzeum – Aszód. Múzeumi füzetek 21. 1982. 
30  Basa László: Bronzkori földvárak a Tápió mentén. Jelenlét, 2006. január. 



• Várhegy – Kóka 
Kóka és Tóalmás között a Hajta-patak Kókai-ágának völgyéből mintegy 20 méterre 
kiemelkedő magaslaton helyezkedik el a földvár erősen roncsolt maradványa. Területe 
megközelítőleg 0,25 hektár. Felszínét jelenleg őshonos, pl. kocsányos tölgy (Quercus robur), 
illetve tájidegen (pl. akác) fafajokból álló faültetvény borítja. Sok helyen megfigyelhetők az 
illegális „kincskeresők” által hátrahagyott gödrök, kisebb árkok is. 
 
• Várhegy – Gomba 
A település belterületétől nyugatra egy közel 40 méter magas, meredek oldalakkal határolt 
dombháton helyezkedik el a bronzkori földvár. Alapterülete mintegy 1,7 hektár. Területén jól 
azonosíthatóan megmaradt az egykori feljáró, a lakóterületet alkotó platórész, illetve a 
védelmet szolgáló árkok és sáncok rendszere. A Várhegy meredek oldalán fajgazdag, számos 
védett növényfajjal, pl. pusztai meténg (Vinca herbacea) rendelkező löszgyepet találunk. A 
2005-ben átadott helytörténeti túraútvonal két állomása is érinti a területet. 
 
• Kávai-várhegy – Tápióság 
Káva községtől 600 méterre északra, a Gombai-patak völgyéből kiemelkedő mintegy 30 
méter magas völgyoldal tetején helyezkedik el. A közel 100 méter átmérőjű földvár 
maradványa körül jól kivehető a kör alakú árok. Területe jelenleg részben szántó, részben 
akácos, alatta viszont egy több hektár kiterjedésű, fajgazdag löszgyep borítja a meredek 
domboldalt, ahol azonban súlyos problémát jelent az erőteljes cserjésedés. 
 
• Földvár – Tápióság 
A községtől észak-nyugatra, az Alsó-Tápió árteréből kiemelkedő, mintegy 20 méter magas 
domboldal tetején helyezkedik el a bronzkori földvár maradványa. Kiterjedése mintegy 0,5 
hektár. A hozzá kapcsolódó meredek domboldal löszgyepje ellenben közel 10 hektár 
nagyságú, rajta számos ritka, védett növényfaj, pl. szennyes ínfű (Ajuga laxmannii) jelentős 
állománya él. Itt is nagy problémát jelent a különböző cserjefajok térhódítása. 
 
6-7. Kalapos-hegy és Várhegy – Tápióbicske 
A község déli szélén, a környezetéből mintegy 20 méterre kiemelkedő Kalapos-hegy és a 
mellette elhelyezkedő Várhegy együttes kiterjedése megközelítőleg 1 hektár. A bronzkori 
földvárak felszínén cserjésedő löszgyepeket láthatunk. Sajnos évtizedeken keresztül a helyiek 
terepmotoros pályát üzemeltettek a területen, ebből kifolyólag nagy részén csupasz, erodált 
foltok alakultak ki, ahol erősen terjednek a különböző gyomnövények, pl. ördögcérna 
(Lycium barbarum). 
 
8. Hatvani-hegy – Tápiószentmárton 
A Tápió-vidéken ismert földvárak közül egyedüliként alföldi térszínen, az Alsó-Tápió egyik 
magas teraszán kialakított földvár maradványa. Területén jelenleg szőlőültetvények, illetve 
lakóházak vannak. Eredeti növényzete szinte teljesen megsemmisült. 
 
9. Leányvár - Mende 
Mende közigazgatási területén található két földvár egyike, mely már a bronzkorban is lakott 
volt. A községtől északi irányban a Mendei-völgyben érhetjük el. A Vár-hegyen a vatyai 
kultúrához tartozó közép- és késő bronzkori urnatemetőt tártak fel 1966-ban. Az épségben 
talált urna ma a Nemzeti Múzeumban látható. Néhány éve még jól felismerhetőek voltak a 
bronzkori erődítmény sáncai.  
 
10. Lányvár – Mende-Pusztaszentistván 
A községtől keletre, az Öreg-hegy csúcsától észak-nyugatra kerültek elő a Tápió-vidék 
egyetlen Árpád-kori földvárának maradványai. Feltehetőleg a XII. század végén építették.  Az 
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1970-es évek végén lezajlott ásatások során egy kőből és téglából épített központi torony 
alapjait is feltártak a szakemberek. A területet ma erdő borítja. 
 
5. Kunhalmok 
 
A kunhalmok olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 
szempontból jelentős domború földművek, amelyek kimagasodó jellegükkel meghatározó 
elemei lehetnek a tájnak. A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), 
lakódombok (tellek), őrhalmok és határhalmok. Többségüket a honfoglalást megelőzően a 
Kárpát-medencében élő népek emelték, míg a határhalmok keletkezése már inkább a 
középkori magyarsághoz köthető. 2010-ben készült el a kunhalmok országos katasztere, 
melynek során a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) munkatársai pontosan megállapították a 
kunhalmok kiterjedését. Ezt követően a gazdálkodók számára meghatározott földhasználati 
szabályok közé olyan előírások kerültek, amelyek értelmében a mezőgazdasági munkák során 
a kunhalmok felszínét kötelesek kímélni. Az országosan eddig felmért közel 1900 kunhalom 
többsége az Alföldön található, a Tápió-vidéken eddig mindössze 8 került elő. 
 
1. Bagi-tavi halom – Tóalmás 
Tóalmás és Kóka egykori közigazgatási határán elhelyezkedő kis halom, amely alig 1 méterre 
emelkedik ki környezetéből. Mellette egy több tíz hektáros mocsárrét, egykori tómeder 
húzódik (Bagi-tó). Tetejéből egy valószínűleg XIX. századból származó határkő áll ki. 
Környezetében még felismerhető az egykori határárok, illetve az ahhoz kapcsolódó határsánc 
maradványa. Botanikai szempontból országos szinten is különlegességnek számít, több védett 
növényfaj is előfordul rajta pl. tarka nőszirom (Iris variegata), érdes csüdfű (Astragalus 
asper). 
 
2. Török-domb – Tóalmás 
A Szentmártonkátát Szentlőrinckátával összekötő műút mellett emelkedő halom, amelynek 
egy részét az útépítéskor elbontották. Régészeti lelőhely, a török időkben elpusztult 
Boldogkáta falu temploma állt itt. Felszínét jelenleg áthatolhatatlan, főleg tájidegen fa- és 
cserjefajokból (pl. orgona, bálványfa) álló növényzet borítja, az eredeti vegetációt 
reprezentáló taréjos búzafüves (Agropyron pectinatum) állományok kis területre szorultak 
vissza. Relatív magassága mintegy 5 méter. 
 
3. Kender-halom – Nagykáta 
A Tápió-vidék régészeti feltárásában kitüntetett szerepet játszó halom, amelyen 1982-ben egy 
Árpád-kori település templomát és temetőjét tárták fel a kutatók. Tetején jelenleg egy 
emlékkereszt látható. Sajnos a halom nagy részét szántóként hasznosítják, csupán a felső 
néhány 10 négyzetméterét hagyták ki a gépi művelésből, ezt is gyomnövényzet borítja. Enyhe 
lejtőkkel határolt, környezeténél 5 méterrel magasabb halom. 
 
4. Szőr-halom – Nagykáta, Tápiószentmárton, Farmos 
A három település közös határán emelkedő halom, amelyhez jó kivehető, középkori eredetű 
határárkok és határsáncok csatlakoznak. A 4 méter magas halomról gyönyörűen rá lehet látni 
a nagykátai Nyík-rétre. A halmon fennmaradt lösznövényzet védelme érdekében 2011-ben a 
nemzeti park munkatársai leirtották az utóbbi években erősen terjedő, tájidegen akácost. 
 
5. Erek-közi-halom – Nagykáta, Jászberény 
Nagykáta keleti határrészében (Erek-köze), a megyehatár dűlőútja mellett emelkedő alig 2 
méteres halom, amelyen egy viszonylag fajgazdag, bár erősen gyomosodó löszgyep található. 
Védett növényfaja a budai imola (Centaurea scabiosa L. subsp. sadleriana). Sajnos tájképi 
megjelenését nagyban rontja a szomszédos, nagy kiterjedésű nemes nyár ültetvény, illetve a 
közeli akácligetek.   



 
6. Anna-halom – Farmos 
A Farmost Jászberénnyel összekötő műúttól nyugatra emelkedő mintegy 10 méter magas 
halom, melynek egyik oldalát akácliget borítja, míg másikat szántóként művelik. Mesterséges 
eredete kétséges, hiszen környezetében számos, a szél építőmunkája eredményeként, 
természetes módon kialakult homokbucka (elsősorban garmadabucka) emelkedik. Felső 
harmadának szabályos kör alaprajza azonban mindenképpen emberi beavatkozásra utal. 
 
7. Tatárhányás – Tápiószele 
A településtől keletre elterülő Kis-székes-legelő szélén 7 lapos, alig 1 méter magas halom 
látható. A több mint 100 éves múltra visszatekintő régészeti kutatások mutatták ki, hogy ezek 
az i.sz. III-IV. századból származó szarmata halomsírok (DINNYÉS 1999). A szikes 
környezetből kiemelkedő halmok felszínét fajgazdag löszgyep borítja, csupán a feltárásokkal 
megbolygatott részeken gyomosabb kissé a növényzet. 
 
8. Cigány-halom – Tápiógyörgye, Újszász 
A megyehatárral kettévágott, környezete fölé 4-5 méterre emelkedő halom elhelyezkedése 
sajátos, hiszen a több száz hektáros Szőrös-éri erdő, illetve az attól nyugatra elterülő 
szántóföldek találkozásánál áll. Bár felszínét több helyen megbontották, illetve erősen terjed 
rajta a tájidegen akác, kisebb rekonstrukciós beavatkozásokkal eredeti állapotát könnyen 
helyre lehetne állítani. Nagy részét még taréjos búzafüves lösznövényzet borítja. 
 
Az ex lege területek védettségét az érintett tulajdonosokkal való közös terepbejárás után a 
természetvédelmi hatóság határozata alapján a földhivatalok felvezetik a tulajdoni lapokra.  
Sajnos ez a folyamat nagyon lassan halad, az elmúlt időszakban mindössze három Tápió-
vidéki lápterület (Dánysári-rét, Irtvány, Gombai-patak) esetében zárult le a védettség 
bejegyzése. 
Másik hiányosság, hogy az ex lege védettségű területekről még mindig kevesen tudnak 
országos és helyi viszonylatban is. Ezért érdemes lenne ezeket a területeket táblával 
megjelölni, ill. a helyi médiákban publikálni a lakosság felé. 
 
 
2.3.1.4. Natura 2000 területek a Tápió-vidéken 
 
A természetvédelmi szempontból jelentős területek nemzetközi szintű védelmét szolgálják az 
előzőekkel átfedést mutató Natura 2000 területek, melyekből hazánk Európai Unióhoz történő 
csatlakozásával (2004) ötöt  jelöltek ki a Tápió-vidéken. A Natura 2000 rendszer 
tulajdonképpen az Európai Unió ökológiai hálózata, melyet a közösségi jelentőségű 
természetes élőhelytípusok, valamint meghatározott vadon élő állat- és növényfajok, ún. 
jelölő fajok jelenléte alapján jelölnek ki a tagországokban.  
 
A Tápió-vidéken 5 különleges természetmegőrzési területet (SAC) jelöltek ki a nemzeti park 
igazgatóság javaslatai alapján a meglévő védett területek kibővítésével. Ennek során 12 jelölő 
élőhely, 3 jelölő növényfaj, 7 jelölő gerinctelen állatfaj, illetve 10 jelölő gerinces állatfaj 
jelenlétét regisztrálták. A Natura 2000 területek együttes kiterjedése 11700 hektár, ami a 
Tápió-vidék Natúrpark területének 13 %-a. A hálózat folytonosságának fenntartása érdekében 
a közösségi jelentőségű élőhelyeken kívül több helyen természetvédelmi szempontból 
kevésbé értékes területek (pl. akácültetvények, szántók) is kijelöltek, amelyek az élőhelyek 
integritásának fenntartása mellett nagyon fontos védelmi, puffer szerepet is betöltenek. A 
Natura 2000 hálózatnak köszönhetően több, a korábbi védetté nyilvánításokból kimaradt 
értékes terület is oltalmat nyert. Ezek között számos nagy kiterjedésű, jelentős természeti 
értékkel rendelkező élőhely is van (pl. tóalmási Boldogkáta-puszta, kókai Dánysári-rét, 
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tápiószecsői Égeres-legelő), amelyek a Tápió-vidék természetvédelmében kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be. 
 
A Tápió-vidék Natura 2000 területei: 
 
1. Alsó-Tápió és patakvölgyek – HUDI20050 (AT) 
A TK részeként védett területeken kívül magában foglalja a Gombai-patak völgyének Bénye 
község alatti szakaszát, az Úri-halastavat, a Tápióbicske belterülete mellett elterülő Fehér-
tavat, a tápiósági Földvárat és a tápiószecsői Égeres-legelőt. Kiterjedése 1800 hektár. 
 
2. Felső-Tápió – HUDI20019 (FT) 
A TK hasonló nevű részterületéből, valamint a hozzá kapcsolódó élőhelyekből (Tápiószecsői-
halastó és a körülette lévő láprétek, tölgyesek, szentmártonkátai Gicei-hegy környéki nem 
védett homokbuckák, nagykátai Erdőszőlői-homokbuckás, Felső-Tápió menti rétek 
Tápiószentmárton határában) áll. Kiterjedése 2050 hektár. 
 
3. Hajta mente – HUDI20025 (HA) 
A legnagyobb kiterjedésű, 5800 hektáros Tápió-vidéki Natura 2000 terület. A 
Szentmártonkátától Farmosig húzódó TK részterületeken kívül része a kókai Dánysári-rét, a 
tóalmási Boldogkáta-puszta és Legelő-dűlő, a nagykátai Erek-köze és a tápiószelei Kis-
székes-legelő. A megyehatáron átnyúlva idetartozik a jászberényi Hajta-mocsár, valamint a 
nagykátai Nyík-rét jászberényi folytatása is. 
 
4. Rekettyés  - HUDI20043 (RE) 
300 hektárjával a legkisebb természetmegőrzési terület vidékünkön. A TK-hoz tartozó 
Rekettyési-lápréten kívül magában foglalja a Tápiószeléhez tartozó Külső-mező szikes 
gyepeit, elhagyott medreit. 
 
5. Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek – HUDI20024 (TÚ) 
A két település között elterülő szikes gyepeket, szikes tavakat magában foglaló 1750 hektáros 
Natura 2000 terület. A természetvédelmi szempontból értékes részek kisebb-nagyobb 
szántókkal keveredve helyezkednek el. A megyehatárnál közvetlenül csatlakozik a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) által kijelölt „Újszász-jászboldogházi gyepek” 
(HUHN20081) elnevezésű természetmegőrzési területhez. 
 
A Tápió-vidéken előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek és fajok, valamint kódjaik 
(Zárójelben az érintett Natura 2000 terület rövidítése) 
 

• Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 1530, (HA, RE, TÚ), 
• Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és 

Callitricho batrachion növényzettel 3260, (AT, FT, HA, TÚ), 
• Síksági pannon löszgyepek 6250, (AT, HA, TÚ), 
• Pannon homoki gyepek 6260, (AT, FT, HA, RE), 
• Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 

caeruleae) 6410, (AT, FT, HA, RE),  
• Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440, (FT),  
• Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510, 

(AT),  
• Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230, (AT, FT, HA, RE), 
• Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0, (AT, FT, HA),  
• Keményfás ligeterdők Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmeon minoris) 91F0, (FT), 



• Euro-szibériai erdősztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 91I0, (AT, HA), 
• Pannon homoki nyáras-borókások (Junipero-Populetum albae) 91N0, (FT),  

 
• kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), (AT, FT, HA, RE, TÚ), 
• homoki kikerics (Colchicum arenarium),(AT, FT), 
• homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria), (AT, FT, HA), 
• lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), (HA), 
• szarvasbogár (Lucanus cervus), (FT, HA),  
• szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), (FT), 
• skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), (AT, FT, HA),  
• nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), (HA), 
• nagy tűzlepke (Lycaena dispar),(AT, FT, HA, RE, TÚ), 
• vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius),(AT, FT, HA, RE),  
• vágócsík (Cobitis taenia),(AT, FT, HA, TÚ), 
• réti csík (Misgurnus fossilis),(AT, FT, HA, TÚ), 
• szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus),(AT, FT, HA, TÚ), 
• lápi póc (Umbra krameri), (AT, FT, HA, TÚ), 
• dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), (FT, HA, TÚ), 
• vöröshasú unka (Bombina bombina),(AT, FT, HA, RE, TÚ), 
• mocsári teknős (Emys orbicularis), (AT, FT, HA, TÚ), 
• ürge (Spermophilus citellus), (AT, FT, HA, RE, TÚ), 
• vidra (Lutra lutra), (FT, HA, TÚ), 
• molnárgörény (Mustela eversmanni), (TÚ). 

 
2.3.1.5. A Nemzeti Ökológiai Hálózat részei a Tápió-vidéken 
 
Fentieken túl az emberi hatások miatt ma már jórészt izolálódott természetszerű élőhelyek 
közti kapcsolatot a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) Tápió-vidéki részei biztosítják. Az 
ökológiai hálózat a következő elemekből épül fel: magterületek, ökológiai folyosók és 
pufferterületek. A NÖH Tápió-vidéki részei nagy átfedést mutatnak a védett természeti 
területekkel és a Natura 2000 területekkel, viszont számos olyan természetközeli élőhelyet is 
magukba foglalnak, amelyek korábban semmilyen jogi védelmet nem élveztek (pl. 
tápiószentmártoni Ürgés, tápiószőlősi Falu-legelője, kávai Hosszú-völgy, pándi Hársas-
völgy). 
 
1. Magterületek 
A jelentős területű, természetes és féltermészetes állapotú, európai jelentőségű fajok 
fennmaradását biztosító élőhelyek tartoznak ide31. A Tápió-vidéken magterületnek számítanak 
többek között a TK nagy kiterjedésű részterületei (pl. Nyík-rét és I-II-es tározó), a nagyobb ex 
lege szikes tavak (pl. újszilvási Bene-szék), vagy a jelentősebb Natura 2000 területek (pl. 
tóalmási Boldogkáta-puszta). 
 
2. Ökológiai folyosók 
Az ökológiai folyosók legfontosabb tulajdonsága, hogy miközben kielégítően nagyméretű 
élőhelyeket biztosítanak a növény- és állatfajok számára, az egyes populációk közötti 
genetikai és térbeli kapcsolatokat is fenntartják. Ezen kívül kiemelkedő szerepet játszanak a 
vonuló, vándorló fajok ökológiájában is. Két típusa közül a „folyamatos folyosók” a Tápió-
vidék vízfolyásai mentén, illetve a Monor-Irsai-dombság völgyeiben lettek kijelölve (pl. Alsó- 
és Felső-Tápió, Úri-patak völgye). A zavart élőhelyekkel (pl. szántókkal, gazdasági 

                                                 
31 Érdiné Szekeres, R. (2002): Magyarország és a Páneurópai Ökológia Hálózat - Környezetvédelmi 
Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, Budapest 
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faültetvényekkel) teljesen körbevett „megszakított folyosók” kijelölésére főleg a Tápió-vidék 
déli részén volt szükség (pl. Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Újszilvás határában). Ezeket az 
angolszász szakirodalomban találóan „lépegető köveknek” hívják. 
 
3. Pufferterületek 
Elsődleges szerepük a negatív külső hatások csökkentése, a tényleges magterület/folyosó 
méretének növelése, a magterület alakjának (kerület/terület arány) javítása. A Tápió-vidéken 
nagyobb arányban ott találkozhatunk velük, ahol a természetes, természetszerű élőhelyek, 
illetve a degradált területek (elsősorban szántók) közel azonos arányban fordulnak el egymás 
mellett. Ilyen a nagykátai Erek-köze, a farmosi Rekettyés, valamint a Tápiógyörgye és 
Újszilvás között elterülő szikes gyepek, szikes tavak területe. 
 
Sajnos a jogszabályban leírtakkal szemben az ökológiai folyosókhoz tartozó ingatlanok 
helyrajzi számait tartalmazó miniszteri rendeletek a mai napig nem jelentek meg, így az 
ökológiai hálózattal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási bejegyzések sem jöhettek létre. 
 
 
2.3.1.6. Helyi jelentőségű védett természeti területek 
 
Az értékes természeti területek védelmére a helyi lakosok maguk is javasolhatnak 
természetvédelmi, történelmi, növénytani szempontból értékes területeket, parkokat, idős 
fákat, stb. helyi védelem alá venni. A Természetvédelmi törvény értelmében (24 §) az ún. 
helyi jelentőségű védett természeti területeket a települési önkormányzatok rendeletben 
nyilvánítják védetté, az elsőfokú természetvédelmi hatósági jogköröket pedig az adott 
település jegyzője gyakorolja (57 §).  
 
1. Tóalmási Gyermeküdülő parkja Természetvédelmi Terület (TT) – Tóalmás 
 
A Tápió-vidék első védetté nyilvánított területe, melyet 1974-ben helyezett védelem alá a Pest 
Megyei Tanács. A park 31 hektáron terül el a több mint száz éves Andrássy-kastély körül, 
mely a térség egyik legszebb kastélya.  Az itt található idős faállomány az őshonos 
faegyedeken kívül számos hazánkban ritka exóta pl. mocsári ciprus (Taxodium distichum) 
egyedeit is tartalmazza, illetve az ehhez kötődő gazdag állatvilág, énekesmadarak, odúlakó 
denevérek jelenléte indokolta a védetté nyilvánítást. A '90-es években egy amerikai egyházi 
alapítvány (World of Life) vásárolta meg a területet, azóta a kastély és a park látogatása is 
korlátozott. 
 
2. Blaskovich Múzeum történeti kertje TT – Tápiószele 
 
A tápiószelei Blaskovich Múzeum vezetősége 2009-ben kezdeményezte az egykori kúria 
körüli hangulatos park védetté nyilvánítását. Területe mindössze 1,5 hektár, de számos 
kuriózumot rejt. Idős fái között éppúgy találunk őshonos, mint tájidegen fafajokat, 
amelyekhez gazdag énekesmadár fauna társul. Az itt zajló múzeumpedagógiai tevékenység, 
illetve a parkban kialakított természetvédelmi tanösvény komplex oktatási programok 
megvalósítását biztosítja. Egy európai uniós pályázat keretében a közelmúltban 
parkrekonstrukció zajlott a területen, amellyel tovább bővültek a bemutatás lehetőségei.  
 
3. Tápiószelei Agrobotanikus kert TT – Tápiószele 
 
Szintén helyi kezdeményezés eredményeként kapott védettséget 2009-ben Tápiószele 
határában az 1959 óta működő Agrobotanikai Intézet (ma Növényi Diverzitás Központ, 
NöDiK) területének közel 100 hektáros részlete. Maga a Központ a hazai növényi 
génmegőrzés bázisintézménye, számos előremutató program koordinátora, résztvevője (pl. 



Pannon Magbank projekt). Változatos növényzetét fajgazdag gyepek, őshonos fafajokból álló 
ligetek, illetve egy kisebb tó alkotja. A Központ kiszolgáló épületei között arborétumszerű 
megjelenésben idős fákat láthatunk. 
 
4. Tó és környéke TT – Újszilvás 
 
A pályázati lehetőségek jobb kihasználása érdekében 2009-ben helyezte védelem alá az 
Újszilvási Önkormányzat a településtől délre elhelyezkedő egykori vizenyős terület 
negyedhektáros részét. Terveik között szerepel egy vizes élőhelyként is funkcionáló, de 
alapvetően rekreációs célokat szolgáló tó jövőbeni kialakítása. 
 
Az elmúlt két évtizedben a Tápió-vidék települési önkormányzatai és civil természetvédelmi 
szervezetei számos alkalommal tettek javaslatokat további helyi jelentőségű védett természeti 
területek kialakítására. Ezek közül a tápióbicskei temető mellett fekvő ún. Agyigásó védetté 
nyilvánításáról még határozatot is hozott a helyi önkormányzat a 90-es évek elején,  azonban 
a védettséget kimondó rendelet a mai napig nem született meg. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) helyi aktivistái terjesztették elő a botanikai értékeiről 
nevezetes kókai Varga-hegy védetté nyilvánítását, sajnos ebben a helyi döntéshozók nem 
voltak partnerek, sőt később a területen egy terepmotoros pálya is kialakításra került, 
megpecsételve az itteni természeti értékek sorsát. Legutoljára a Tápió-vidék egyik legszebb 
löszkopárjának, a bényei Lomen-völgynek a védetté nyilvánítása merült fel, de az előzetes 
egyeztetéseken kívül konkrét lépések még nem történtek. 
 
A térség természeti értékeinek védelme érdekében az egyik járható út a helyi védettség alá 
helyezés. Az ezzel járó kötöttségek azonban sokakat visszariasztanak az eljárás 
véghezvitelében. Pedig ezzel a szemlélettel így lassan fel fogjuk élni természeti örökségünket, 
aminek később még nagy hasznát vehetnénk. 
 
 
2.3.1.7. Egyedi tájérték kataszterek 
 
A Tápió-vidék települései közül 6 községnek (Gomba, Úri, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság) 
készült el részletes egyedi tájérték katasztere, melyet a budapesti székhelyű Rekettye Táj-és 
Természetkutató Egyesület szakemberei készítettek el még 2003-2004-ben pályázati 
támogatásból. A többi településről a TÉKA program keretében gyűjtöttek később egyedi 
tájértékeket a Corvinus Egyetem hallgatói, melyek a www.tajertek.hu oldalról letölthetőek. 
De ez korántsem olyan részletességű, mint a Rekettyések munkája. Illetve nehézsége, hogy 
egyenként kell lehívni az adatokat. 
 
Sajnos az elkészült anyagokat többnyire nem építették be a településrendezési tervekbe. Sőt, 
sokszor a későbbi polgármesterek nem is tudtak e felmérések létezéséről, mert elődeik nem 
tartották fontosnak, hogy továbbadják azokat.  
 
A jövő feladatait tekintve tehát pótolandó a többi település egyedi tájérték-katasztereit 
lajstromba vevő gyűjtemények elkészítése, amihez nagy segítséget nyújtanak tajertektar.hu 
honlap adatai és a helyi értéktár bizottságok gyűjtései.  
 
 
2.3.2. A kulturális örökség védelme 
 
A 2.1. fejezetben a térség múltja és kultúrtörténeti emlékei kapcsán megismerkedhettünk több 
kulturális értékünkkel, a 2.3.1. fejezetben pedig a természetvédelmi törvény oltalma alatt is 
álló földvárakkal és kunhalmokkal. Most ezen értékeink tételes felsorolása mellett a ma is álló 

http://www.tajertek.hu/
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műemlékek (épületek, szobrok) és egyéb építészeti jellegű tájértékek kerülnek bemutatásra. 
 
A bronzkori földvárakról és kultúrákról tudjuk, hogy védelmi szempontból kedvezőbbek 
voltak a síkvidéki területeknél, viszont a dombvidékeinket egykor borító összefüggő 
tatárjuharos lösztölgyes erdők miatt az a terület nem volt alkalmas nagyobb települések 
kialakítására. Erre sokkal alkalmasabbak voltak a síkvidéki részek, melyet az óriási számú 
telepnyom és temető bizonyít, amelyet a Tápió mente északi és észak-keleti részén tártak fel 
vagy jelöltek meg a régészeti kutatások a Hajta-mentén és az ún. Tápió-Összefolyás vidékén 
(Lsd. 20. sz. melléklet).  
 
A sík vidéki területeken a sűrűn hálózatos vízfolyások, a ligetes erdők, a dús füvű rétek és a 
folyók menti öntéstalajok sokkal kedvezőbbek voltak a megtelepedéshez és a gazdálkodáshoz. 
Ne felejtsük, hogy honfoglaló őseink is alapvetően a síkvidéki erdős-sztyeppes keresőképpel 
választották ki a megtelepedésre alkalmas területeket. A folyók mentén kialakuló változatos 
talajtípusok alkalmasak volt mind a legeltető állattartásra, mind a földművelésre, s a ligetes 
erdők biztosítottak elegendő tűzifát a mindennapokhoz. A nyitott tájszerkezethez szokott 
szkíták, szarmaták és a későbbi honfoglaló magyar törzsek is szívesebben telepedtek meg 
ilyen helyeken. Nem véletlen, hogy számos szkíta- és szarmata kori településnyomot és 
sírhalmot (kurgánt) találunk ezeken a részeken. (Az eddig feltárt földvárakat és kunhalmokat 
az előző Természetvédelem fejezetben mutattuk be részletesen ex lege kategóriájuk miatt.) 
Térképi megjelenítésüket a 3. sz. melléklet mutatja. 
 
A földvárak, kunhalmok és a hozzájuk kapcsolódó kultúrák olyan emlékei a Tápió-vidéknek, 
melyek az eddiginél sokkal nagyobb nyilvánosságot és figyelmet érdemelnek. És turisztikai 
szempontból is jól hasznosíthatóak akár a bronzkori élet, akár a szkíta kor bemutatására. 
 
Sorszám Település Helyi elnevezése Kor 
1. Mende  Leányvár Bronzkori 
2. Sülysáp Leányvár Bronzkori 
3. Gomba Várhegy Bronzkori 
4. Tápióság Kávai-várhegy Bronzkori 
5. Tápióság Földvár Bronzkori 
6. Tápióbicske Kalapos-hegy  Bronzkori 
7. Tápióbicske Várhegy Bronzkori 
8. Tápiószentmárton Hatvani-hegy Bronzkori 
9. Kóka Várhegy Bronzkori 
10. Mende Lányvár Árpád kori 

 
11. sz. táblázat - Földvárak a Tápió-vidéken 
 
 Település Helyi elnevezés Egyéb információ 
1 Tóalmás Bagi-tavi halom alig 1 méterre emelkedik ki környezetéből 
2 Tóalmás Török-domb az egykori Boldogkáta temploma állt itt 
3 Nagykáta Kender-halom Árpád-kori templom állt rajta 
4 Nagykáta Szőr-halom 4 méter magasra emelkedik ki környezetéből 
5 Nagykáta Erek-közi halom alig 2 méteres halom, löszgyep borítja 
6 Farmos Anna-halom 10 méter magas halom!  
7 Tápiószele Tatárhányás 7 lapos halom egymás mellett 
8 Tápiógyörgye Cigány-halom 4-5 méterre emelkedő halom 

 
12. sz. táblázat - Kunhalmok a Tápió-vidéken 
 
A 21. sz. melléklet térképén megjelenítésre került a Ceglédet és Vácot összekötő középkori 



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 Szent Vendel szobrok az állattartásra utalnak.  
 
Egyértelműen elmondható, hogy a jelenlegi utak nyomvonalai követik a különböző korokban 
használt állandó nyomvonalakat, de sok olyan régi nyomvonalat találunk, melyek a mai főbb 
úthálózatnak már nem részei. A térképen szaggatott vonal jelöléssel megjelenek a korábbi 
korok meghatározó nyomvonalai, melyek a történeti térképek alapján lettek megjelenítve. 
Ezeket az utak jelenleg kevésbé hasznosítottak vagy már egyáltalán nem léteznek 
(beszántották). A térség legmeghatározóbb történelmi útvonala a Szolnokot és Budát 
összekötő Sóút, mely a középkor óta azonos nyomvonalon van jelen a területen. Leghosszabb 
szakasza ma már a 3112 számú alsóbbrendű burkolt főút része, kisebb szakaszai pedig 
szántók és rétek között vezető földutakban lelhetők fel (pl. Káva, Tápióság, Gomba 
határában). A Sóúthoz kötődik egyik legrégebbi, romantikus megjelenésű kőhidunk is 
Tápióság déli határában, az ún. Török-híd, mely a Gombai patakon ível át. A híd kövei a 
rajtuk áthaladó nehéz mezőgazdasági gépek miatt egyre jobban meglazultak, érdemes lenne 
helyi védetté nyilvánítani. 
 
A kőkeresztek, feszületek és szobrok jelentős része külterületen található. Ezen tájértékek jó 
része nem megfelelő állapotban van, felújításra szorulnak. Jól megfigyelhető, hogy az 
útvonalak 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 nagy hagyománnyal bíró és nagy területre kiterjedő legeltető állattartás területi nyomait 
mutatja az egykori gémeskutak sűrű ponttengere, melyek szintén hozzátartoztak térség 
egykori tájképéhez. Ezeknek ma már csak töredéke található meg, akár csak kúthely szintjén 
is. Érdemes lenne egy részüket visszaállítani. 
 

Még jobban eltűntek a vízimalmok, melyek pedig szinte minden településen 
előfordultak, sőt egy településen akár több malom is működött. Érdekesség, hogy a 
vízimalmok, melyek külterületen helyezkednek el, a jelenlegi vízhálózattal sokszor nincsenek 
is kapcsolatban. Ez a nagymértékben átalakított vízhálózatnak köszönhető. A helyszínelések 
alapján kiderült, hogy a még megtalálható építményeknek az állapota romló, legtöbbször 
funkció nélküliek, tulajdonviszonyuk rendezetlen. De a legtöbb malomnak már a nyomait sem 
lehet fellelni.  
 

A Tápió-vidék műemlékeit tekintve elmondhatjuk, hogy a legtöbbjük, vallási eredetű 
szobor, templom és egyéb vallási funkciójú épület. Valamint még nagy számban vannak 
nemesi kúriák, villák és kastélyok. Ezek az épületek jól láthatóan a település belterületére, 
azon belül is az értékes település magokra koncentrálódnak. Ezek legtöbbje jelenleg új 
funkcióval (közösségi és szociális) rendelkezik, melyek révén állapotuk megfelelő állapotban 
tartható. Az egyházi épületek közül sok templomot az utóbbi években újítottak fel. 
Ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban lévő kúriák egy része rossz állapotban, üresen, 
vagy átmeneti funkciót betöltve várnak jobb sorsukra (Lsd. Patay-kastély, Sőtér-kastély, 
Bicskey-kúria, Prónay-Dessewfy-kastély) Sajnos, forrást is nehéz találni egy-egy ilyen épület 
felújítására, de a megfelelő, hasznos és fenntartható funkció megtalálása nélkül nem is 
érdemes.  

Az is jól megfigyelhető, hogy a később kialakult fiatal településeken (Tápiószőlős, 
Újszilvás), nem találhatóak sem műemlékek, sem műemlék jellegű épületek. 
A Tápió-vidék településein 50 műemlék található, melyeknek részletes listáját a 22. sz, 
melléklet tartalmazza. 
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2.3.3. Környezeti nevelés, szemléletformálás 
 

E fejezetben történetiségében mutatjuk be a környezeti nevelés fejlődését és 
eredményeit a Tápió-vidéken a kezdetektől egészen napjainkig. Külön kiemelve azokat a 
„szereplőket”, melyek tartósan közreműködtek ebben a munkában. 32 A történeti 
megközelítést azért választottuk, hogy jobban lehessen látni a folyamatos és tudatos 
építkezést, ami az elmúlt 15 évben e területen kibontakozott.  
 
2.3.3.1. Történeti előzmények 
 

A környezeti nevelés gyökerei Tápió mentén az 1970-es évekig nyúlnak vissza, 
amikor a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban MME) Szolnoki 
Helyi Csoportjának szakemberei kutatni kezdték a térség természeti értékeit. A kutatómunka 
mellett a fiatalok és a helyi lakosság megnyerésére madarász túrákat és természetvédelmi 
táborokat szerveztek, főként nagykátai és környékbeli fiatalok bevonásával. A táborokban az 
ismeretszerzésen túl a diákok bekapcsolódtak egy-egy értékes terület kezelési munkálataiba is 
a lápréteken és a homoki élőhelyeken.  

A térségben folyó természetvédelmi munka másik releváns szereplője az MME Kókai 
Munkacsoportja volt a Tápió-vidék nyugati részében. Ők hasonlóképpen a helyi iskola 
diákjait és a falubéli fiatalokat vonták be természetvédelmi programjaikba, és számos 
területen tevékenykedtek a nyolcvanas években (madártani felmérések, odútelepek 
létrehozása, kiállítások szervezése). 

Az MME csoportjainak aktív természetvédelmi munkája mellett nagy érdeme, hogy 
számos fiatalt neveltek ki, indítottak el a természetvédelmi pályán, akik közül jó néhányan 
később fontos szereplőivé váltak a térségi és az országos szintű természetvédelemnek. 
 
2.3.3.2.  A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány megalakulása 

Az MME Szolnoki Helyi Csoportjának érdeme, hogy a térség természeti értékeinek 
megőrzésére és népszerűsítésére 1996. tavaszán létrehoztak egy alapítványt Tápió-vidék 
Természeti Értékeiért Alapítvány néven, hogy anyagi hátteret biztosítsanak e feladatok 
finanszírozására. Az alapítók a hatékonyabb működés és az anyagi stabilitás biztosítása végett 
még ugyanazon évben felkeresték a Pest Megyei Önkormányzatot, hogy a fenti alapítvány 
céljai szerint egy közalapítványt hozzanak létre, melyet a Pest Megyei Önkormányzat 
támogatott. 

A Közalapítványt 1996. novemberében jegyezték be, majd egy évvel később 
csatlakozott hozzá a Tápiómenti Települések Szövetsége (azóta ez a szervezet megszűnt) és 
Pest Megye németországi testvérmegyéje, Ludwigsburg Járás Önkormányzata is. Így az 
alapítvány egzisztenciája még biztosabb és szélesebb alapokra került. Ez a megerősítés a 
kuratórium akkori vezetőinek köszönhető, akik felismerték ennek fontosságát. A személyi 
átfedéseknek köszönhetően – mivel a kuratórium tagjainak jó része helyi polgármesterek 
közül került ki – az alapítvány térségi fontosságát tovább tudták erősíteni az önkormányzatok 
között. Így az alapítvány szoros együttműködésbe kezdett a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulással (a térség önkormányzatait összefogó szervezet), mely irodai infrastruktúrájával, és 
kapcsolati rendszerével sokáig bábáskodott a Közalapítvány megerősödése fölött.  

A Társulás Területfejlesztési Koncepciójában (PESTTERV 1999) kiemelt területet 
képezett a térség környezetbarát és a meglévő természeti értékek védelmét szem előtt tartó 
fejlesztése. A koncepcióban a Tápió-vidék, mint potenciális ökotérség szerepel, s e 
szellemben tervezték a jövőbeni fejlesztéseket, beruházásokat. A helyi lakosság 
környezettudatos szemléletformálásában és a térségi öko-fejlesztésekben épp ezért 
kulcsszerepet szántak a Közalapítványnak. A két szervezet együttműködését tovább erősítette, 
hogy a Társulás menedzsere – Bori Attila - több éven át (2000-2003) egyben a Közalapítvány 

                                                 
32 Antalicz Csaba (2012) Környezeti nevelés a Tápió-vidéken, szakdolgozat, Szeged, SZTE 



megbízott titkára is volt. A Közalapítvány fő célkitűzése a térség természeti értékeinek 
védelme, megismertetése és egy Természetvédelmi Oktatóközpont létrehozása volt, amely a 
Tápió-vidék természeti értékeit mutatja be és a környezeti nevelés központjává válik a 
térségben. 
 
2.3.3.3. A módszeres környezeti nevelés kezdetei 

A környezeti nevelés terén az első komolyabb lépést a 2002. nyarán, Egreskátán, a 
Területfejlesztési Társulás által megrendezett környezeti nevelési konferencia jelentette, 
melyre meghívták a Tápió-vidék iskoláinak pedagógusait. A konferencia témája a „Természet- 
és környezetvédelmi nevelés a gyakorlatban” volt, melyet neves előadók mutattak be az 
előadások mellett a gyakorlatban is a jelenlévőknek. A konferencia nagy sikerrel zárult, a 
helyi pedagógusok részéről megfogalmazódott az igény egy szakmai műhely kialakítására, 
ahol a Tápió-vidék környezeti nevelési lehetőségeiről beszélgethetnek, cserélhetnek 
tapasztalatokat már gyakorlott szakemberekkel. Ebben az időben országosan is nagy 
lendületet kapott a környezeti nevelés a Könkomp Iroda felállításával és a környezeti nevelést 
támogató pályázatok kiírásával.  
 

A lelkesedést követően még ez év októberében megalakult Nagykátán a Kistérségi 
környezeti nevelési műhely, melynek munkájába nemcsak pedagógusok, hanem 
művelődésszervezők, könyvtárosok és egyéb a térséget szerető, annak fejlesztésében 
elkötelezett lokálpatrióták is bekapcsolódtak. A Területfejlesztési Társulás egy regionális 
pályázati támogatás révén biztosította a műhelymunka anyagi és szakmai hátterét. A budapesti 
Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda munkatársainak vezetésével elkészült 
a Tápió-vidék Kistérség Környezeti Nevelési Fejlesztési Terve (MAROSVÁRY 200233), mely 
magába foglalta a meglévő adottságokat, a lehetőségeket, és a helybéliek által elképzelt 
jövőképet, konkrét feladatokra lebontva annak eléréséhez. A résztvevőkből munkacsoportok 
alakultak a megtervezett programok végrehajtására (óvodai, iskolai, tábor szekció).  

Az elkövetkező években a terv szinte valamennyi eleme megvalósult, számos 
kiadvány, szakmai agyag készült el, egyre több tanösvény jött létre, pedagógus 
továbbképzések és konferenciák fejlesztették a helyi tudást, a gyerekeknek természetvédő 
nyári táborokat szerveztek, Tápiógyörgyén létrejött az első erdei iskola (2005), Farmoson 
pedig a térség saját természetvédelmi oktatóközpontja, a Vízparti Élet Háza (2006). A 
györgyei és farmosi fejlesztéseknek köszönhetően beindult a zöld turizmus a térségben, és a 
Tápió-vidék felkerült az ökoturizmus térképére. További előrelépést jelentett a 
tápiószentmártoni Ifjúsági Szállásának megépítése, mely lehetővé tette a Közalapítványnak a 
több napos programok szervezését is. 2015-től beindult a térség második, állandó 
infrastruktúrával rendelkező erdei iskolája.  

A fejlesztési tervnek még egy fontos eleme azonban hiányzik, ami a helyi tudás 
széleskörű és tartós megosztását szolgálja. Ez pedig a helyi tananyag vagy tantárgyi modulok 
kidolgozása és közreadása, amely a helyi ismeretek beépítését segíti az iskolai tantervekbe. 
Erre történtek már kezdeményezések, illetve számos pedagógus beépíti oktatásába a helyi 
ismereteket, de egységes, térségi összeállítás még nem született. A továbbiakban a környezeti 
nevelés kiemelkedő helyszíneit részletesen is bemutatjuk. 
 
2.3.3.4. Tanösvények a Tápió-vidéken 

A Tápió-vidéken ma összesen 13 tanösvényt találhatunk Gombától egészen 
Tápiógyörgyéig, melyeket az elmúlt 18 év során hoztak létre főként a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság és a Közalapítvány munkatársainak segítségével a helyi önkormányzatok, 
civil szervezetek és vállalkozások. Legtöbbjük az adott település természeti értékeit mutatja 
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be, de a táblák között találhatunk a kulturális örökséget bemutató tablókat is. Állapotuk 
vegyes képet mutat, vannak jól működő, teljesen ép, látogatható tanösvények (8 db), de az 
elmúlt évek alatt több tanösvényt is megrongáltak, egyeseknek még a tábláit is ellopták.  

 
Az első tanösvényt, a Sziki tanösvény - mely későbbi felújításában a Sóvirág 

tanösvény nevet kapta - a helyi önkormányzat hozta létre Farmoson még 1998-ban, a szikes 
élőhelyek bemutatására. A tanösvény területét később a DINPI vásárolta meg. Ez volt az első 
információs táblákkal ellátott kirándulóhely, mely egy adott terület természeti értékeit mutatja 
be.  

Egy évvel később a szomszédos településen, Tápiószelén hoztak létre tanösvényt a 
község pedagógusai a WWF Magyarország által koordinált Kisvizek védelme c. program 
keretében a Tápió folyó partján. A szelei Fehér gólya tanösvény 4 tablón keresztül mutatja be 
a vizes területekhez kapcsolódó élővilágot. A helyi pedagógusok minden évben az egész 
iskolával játékos programokat szerveznek ide.  

A térség harmadik tanösvénye a göbölyjárási láprét és homokbuckás élőhelyek 
értékeinek bemutatására készült. A tanösvényhez először a Nőszirom tanösvény c. füzet 
készült el, majd 2003-ban az útvonal is kiépítésre került 6 információs táblával. A tanösvény 
mellett ugyanezen napon adták át a látogatóközönségnek a Hajta természetismereti 
túraútvonalat is, mely a Nőszirom és a Sziki tanösvényt köti össze a farmosi Nagy-nádason 
keresztül. E hosszabb, 8 km-es túra keretében a kisvízfolyások, a mocsár és a löszpuszták 
élővilágával is megismerkedhet a látogató. Szintén ekkor került átadásra a Duna-Ipoly NP 
Igazgatóság által épített madármegfigyelő torony a túraútvonal mentén a nádas 
madárvilágának bemutatására. 

Az ökoturisztikai fejlesztésekben fantáziát látván egyes helyi önkormányzatok is 
kedvet kaptak tanösvények építésére. Így 2004-ben Tápiógyörgyén saját erőből létrehozták a 
helyi élővilágot bemutató Bíbic tanösvényt, majd egy évvel később a strand területén a 
Fülemüle tanösvényt. A Bíbic tanösvény újdonsága, hogy lovas kocsival is bejárható, így egy 
újabb élményt kínál a látogató csoportoknak. A Fülemüle tanösvény pedig az aktív 
természetvédelem eszköztárát mutatja be különböző fészekodúk, ládák és egyéb az állatok 
megtelepedést segítő eszközök segítségével.  

A Közalapítvány 2005 év őszén Tápióságon is kialakított egy új tanösvényt – Gólyahír 
tanösvény - a helyi önkormányzat felkérésére, mely Tápióság és környékének természeti és 
kultúrtörténeti értékeit mutatja be egy 6 km-es útvonalon keresztül.  

Ugyanezen évben a térség délnyugati csücskében, Gombán is megszületett egy 
Helytörténeti túraútvonal és természetismereti tanösvény a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság közreműködésével. Így a tanösvények és természetismereti túraútvonalak száma 
hétre emelkedett igen rövid időn belül. 

Kis szünet elteltével tovább folytatódott a tanösvények építése. A Nemzeti Park 2007-
ben egy újabb tanösvényt adott át Farmoson Kékbegy tanösvény néven, mely tovább bővítette 
a Hajta természetismereti túra útvonalának látnivalóit a mocsár élővilágának bemutatásával.  

Majd egy évvel később a tápiószelei Blaskovich Múzeum parkjában avatták fel a 
Botanikai tanösvényt, mely szintén Vidra Tamás közreműködésével készült el.  

A tanösvények turisztikai lehetőségét látva 2011-ben Majoros Tibor, egy tápiószelei 
vállalkozó a panziója (Hotel Saldona) mögötti területen alakított ki egy geológiai tanösvényt, 
mely Magyarország valamennyi hegységének kőzeteit mutatja be egy rövid séta keretében. Az 
ún. Kőtár tanösvényhez szakvezetés is kérhető a tulajdonostól.  

 
A térség két legújabb tanösvénye a tápiószecsői Ürgés tanösvény és a Naprendszer 

tanösvény. Utóbbi, egy kerékpáros túraútvonal, melyet a Sülysápi Amatőr Csillagász 
Egyesület hozott létre több település felölelésével (Sülysáp, Úri, Mende, Monor, Bénye, 
Gomba, Tápióság, Tápiószecső). Hossza 70 km!, mely a kicsinyített Naprendszer 
méretarányos mása.  

 



A tanösvények nagyban hozzájárultak a Tápió-vidék ökotérséggé válásához, és jó alapot 
jelentenek a Natúrpark kialakításához.  Láthatóságuk révén mind a helyi lakosságban, mind az 
ide látogatókban egyre inkább tudatosult, hogy mennyi értéket rejt ez a vidék. Emellett 
elmondhatjuk, hogy az országban egyedülálló az a példa is, hogy egy kistérségnyi területen 
ennyi tanösvényt alakítsanak ki. A tanösvények előfordulását a 23.sz. melléklet mutatja be. 
 
2.3.3.5. Bemutatóhelyek, állandó kiállítások 
 
Helytörténeti, kulturális jellegű kiállítások 

 
A térség legnagyobb múltú és országosan is legismertebb bemutatóhelye a tápiószelei 

Blaskovich Múzeum. Jelenleg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tagintézményeként 
működik, de az átszervezések miatt gyakran váltogatják egymást a fenntartók. Aktív 
támogatói bázisának köszönhetően nemcsak Tápiószele, hanem a térség egyik kulturális 
központja is. A múzeum a régész, műgyűjtő Blaskovich fivérek műgyűjtő hagyatékát mutatja 
be a XIX. századi köznemesi kúria eredeti bútorzatával. Pipagyűjteménye egyedülálló. Az 
ország egyetlen épségben fennmaradt berendezésű villája, melyet nem raboltak szét a 
világháborúk zavaros forgatagában. A múzeumban külön szoba állít emléket, Kincsemnek a 
verhetetlen magyar versenylónak, amely a család tápiószentmártoni ágának tulajdonában volt. 
A múzeum igazgatásába tartozik a szelei Néprajzi Ház is, melyben a hagyományos paraszti 
kultúra bútorait, használati tárgyait láthatjuk, valamint a melléképületben több régi mesterség 
(kovács, cipész, kötélfonó) szerszámainak gyűjteményét őrzik. A múzeumot évente átlagosan 
4000 vendég látogatja. A kiállítás megtekintése mellett lehetőség van különböző 
gyerekfoglalkozások igénybevételére is, valamint 2009. óta a múzeum parkjában egy 
Botanikai tanösvény is színesíti a programpalettát. 

A tápiószelei mellett a térség több településén is alakítottak ki tájházat, falumúzeumot 
vagy helytörténeti gyűjteményt. Egyik legrégebbi közülük a kókai Kossuth Helytörténeti 
Gyűjtemény, melyet 1998-ban nyitottak meg Kóka régi lakóházainak és hagyományainak 
tárgyi eszközeinek bemutatására. A Falumúzeum emléket állít Kossuth Lajosnak is, aki 1849. 
április 6-án a tavaszi hadjárat során a településen járt, és a Margit-hegyről nézte az Isaszeg 
felé masírozó honvédeket. 

Szintén nagy múlttal rendelkezik a tápiógyörgyei Falumúzeum- és Tájház is, melyet 
2003-ban újított fel az önkormányzat. A bemutatóhely két egymásba épített háromosztatú 
lakóházból lett kialakítva. Berendezése nagyrészt a múlt század húszas éveinek paraszti 
lakáskultúráját tükrözi. A korabeli paraszti élet mindennapos használati tárgyait, eszközeit 
mutatja be. Az épület másik felében lévő Tájház a környék élővilágát mutatja be. A múzeum 
az önkormányzat erdei iskolai programjában is fontos szerepet tölt be. Itt zajlanak a kézműves 
foglalkozások és a kenyérlángos sütés. 

Bár stílusában kissé szokatlan épületben, az egykori sápi kisiskolában kapott helyet a 
sülysápi Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény. A névadó sápi lakos még ma is él, ő kezdte 
el összegyűjteni a falu tárgyi hagyatékát. A népviselettől az egykori mezőgazdasági gépekig 
mindenféle érdekesség látható itt. Az épület nagy udvarában az önkormányzat szabadtéri 
színpadot és kemencét is épített, így több városi rendezvény (falusi disznótor, Mackó 
fesztivál) helyszínéül is szolgál a létesítmény. A kiállítás mellett kézműves- és egyéb gyerek 
foglakozásokat is szerveznek a látogató csoportoknak. Sőt a gyerekek maguk is 
segédkezhetnek a cipók és egyéb péksütemények elkészítésében. 

Nagykátán a strand mellett épült modern épületben kapott helyet a város helytörténeti 
gyűjteménye számos néprajzi és modern művészeti gyűjteménnyel egyetemben. A „Tájház” a 
tárgyak megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektet a helyi kézműves mesterségek továbbadására 
is. Többféle szakkör keretében tanulhatják gyerekek és felnőttek a kézműves fogások csínját-
bínját. Legegyedibb szakma a lószőrékszer készítés, melyet már alig néhányan ismernek az 
országban. Itt látható a nagykátai születésű Bodrogi Sándor, a Népművészet mesterének 
lószőrékszer kiállítása is. 
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Az Úriban működő BAB-USKA Tájházat egy magánszemély, Szörfiné Solti Erzsébet 
és családja hozta létre, mely páratlan gazdag népviseleti gyűjteményt őriz az 1800-as évek 
végétől, melyet már a szülők is gyűjtöttek. A dombok közé elzárt falu mentes volt a 
betelepítésektől, így népviselete megőrizte a magyarlakta, katolikus falu évszázados 
hagyományait. A népviseletet a Pest Megyei Értéktár Bizottság 2014. évben felvette a megyei 
értéktárba. 

 
Pándon 2010-ben hoztak létre Tájházat egy régi parasztház felújításával a Főút mellett. 

Ugyancsak „frissen” nyílt gyűjtemény a tápiószecsői Offela Sándor Helytörténeti 
Gyűjtemény, mely néptánccsoportjának névadójáról kapta nevét.  

 
Modern művészeti gyűjtemények 
 
 A térségben jelentősebb képzőművészeti anyag a nagykátai Tájházban található 
Kármán László, valamint Sződy Szilárd szobrászművészek hagyatékából készített kiállítás 
keretében. Mindkét művész Nagykáta szülötte. A tápiószelei Viczián-villában Nagy János, az 
1945-ös tápiószelei művésztelep vezetőjének képgyűjteményét tekinthetjük meg. Pándon 
pedig Pándi Kiss János szobraiból hoztak létre kiállítást a helyi művelődési házban. 

 
Természeti témájú kiállítások 
 

Az első természeti értékeket bemutató állandó kiállítást Tápiógyörgyén a helyi 
önkormányzat hozta létre a Duna-Ipoly NPI és a Tápió Közalapítvány szakmai 
közreműködésével a  Falumúzeum hátsó felében, a Tájházban. A kiállítás Tápiógyörgye 
természeti értékeit és a természetvédelem különböző eszközeit mutatja be három helyiségben. 

Bár a tanösvények is kitűnő lehetőséget jelentettek a környezeti nevelés és az 
ökoturizmus fellendítésére, az igazi áttörést a farmosi Oktatóközpont 2006-os beindulása 
jelentette. Az alapítványnak kezdetek óta célkitűzése volt egy Természetvédelmi 
Oktatóközpont létrehozása, mely állandó bemutatóhelye lehetne a Tápió-vidéknek. Ez 2006-
ban válhatott valóra pályázati támogatással, Farmoson az egykori Matolcsy-kúria 
felújításával. Az intézmény a Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont nevet 
kapta, melynek állandó tárlata a Tápió-vidék jellegzetes élőhelyeit mutatja be, valamint 6 
hatalmas akváriumban a Tápió halait és egyéb vízi élőlényeit.  

A látogatószámot tekintve az Oktatóközpont évente kb. 2000 vendéget fogad, főként 
gyerekcsoportokat (óvodás-, általános és középiskolás korúakat egyaránt). A kiállításra építve 
az alapítvány egy egész napos programcsomagot dolgozott ki tanösvény túrával, lovas 
kocsizással és helyi mesterségek tanításával, így Farmos kedvelt célpontjává vált az iskolai 
osztálykirándulásoknak. Kétségetlen, hogy az Oktatóközpont és a Farmos környéki 
tanösvények a nagyban meghatározták a Tápió-vidékről kialakított képet az ide látogató 
csoportok szemében. És a leghatékonyabb eszköze volt az iskolán kívüli környezeti 
nevelésnek. 

 
A térség legújabb természeti témájú állandó kiállítását 2012. augusztusában adta át a 

nagyközönségnek a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ, mely az unió LIFE+ 
programjának támogatásával valósult meg. A “Magtól magig” címet viselő interaktív kiállítás 
egy szibériai nőszirom egyedfejlődésén keresztül mutatja be a növényi életciklust. A 
hosszadalmas leírások helyett a tárlat tervezői arra törekedtek, hogy a látogató mindent kézbe 
vehessen, kipróbálhasson, így állomásról-állomásra érdekes játékok várnak kicsikre és 
nagyokra egyaránt. Emellett a Központ egy főállású kommunikációs munkatársat foglalkoztat 
a génbank munkájának bemutatására. A kiállítás előzetes bejelentkezéssel díjmentesen 
látogatható.  

A kistérségben, de megyei szinten is kuriózumnak számít a Sülysápi Csillagvizsgáló, 
melyet a Sülysápi Amatőr Csillagászati Egyesület építtetett Leader támogatás segítségével 



2013-ban. A csillagda Sülysáp egyik magasabb pontján, a helyi fényszennyezéstől 
elszigetelve, a régi Úri út mellett található. Gyakran látogatják iskolai csoportok, és az 
Egyesület is rendszeresen szervez nyitott programokat az érdeklődőknek. 

 
2.3.3.6. Erdei iskolák 
 
A térségben Tápiógyörgyén és Tápiószentmártonban működik állandó infrastruktúrával 
rendelkező erdei iskola. Illetve van néhány helyi általános iskola (Tápióság, Szentlőrinckáta), 
melyek saját erdei iskola programjukat valósítják meg különböző külső helyszíneken.  

Időrendben az első a tápiógyörgyei Bíbicfészek Erdei Iskola, melyet a helyi 
önkormányzat 2005. óta üzemeltet külsős partnerek segítségével. A helyi Strandkert kőházai, 
a szép park, a sportpályák és a medencék remek infrastrukturális hátteret biztosítanak a 
táborozó csoportoknak. Programjai között a következők szerepelnek: Bíbic tanösvény és 
madármegfigyelő torony, Fülemüle tanösvény, méhészkedés egy családi gazdaságban, malom, 
téglagyár, parasztudvar látogatása, helyi termékek kóstolása, kenyérlángos sütés, Falumúzeum 
és Tájház látogatása, madárgyűrűzés és madarász előadások, halfaunisztikai vizsgálatok a 
Tápióban, lovas kocsizás a pusztában. Az erdei iskola programjai az indulást követően tovább 
bővültek a községben történő fejlesztésekkel és újabb partnerek bevonásával. Így ma már 
lehetőség van lovaglásra a közeli Pokol tanyán, kicsiknek interaktív szórakoztatást nyújt a 
Gólya-élménypark játszótere, és a Kalandok a pusztában elnevezésű program keretében 
további 4 programhelyszínnel bővült a bemutató- és pihenőhelyek száma Tápiógyörgyén. A 
jól felszerelt pihenőhelyek információs tablói számos ismeretet közvetítenek a nádas 
madárvilágáról, az egykori tanyasi életről, a szürke marha tartásról és hajtásról, a gémeskutak 
történetéről, működésükről és a legeltető állattartásról. Az ilyenformán kiszélesített 
ökoturisztikai kínálat jelentősen megnövelte az ide látogató csoportok számát és az erdei 
iskola résztvevőit. A vendégéjszakák száma évente 4000 körül mozog, a táborhely 
maximálisan ki van használva. 

A térség fiatalabb erdei iskolája a Hajta Partja Erdei Iskola, mely a tápiószentmártoni 
Boros Ádám Ifjúsági Szállás épületében 2015.óta fogadja a csoportokat. Ennek programjai 
főként a Tápiószentmárton és Farmos környéki védett területeken és tanösvényeken zajlanak. 
Moduljai között szintén vannak tanösvény bejárások, madárgyűrűző bemutató, biológiai 
vízminőség-vizsgálat, kétéltű-és hüllő bemutató, kézműves foglalkozások helyi 
mesteremberekkel, lovas kocsis kirándulások, szürke marha gulya, a farmosi Oktatóközpont 
látogatása és egyéb kapcsolódó kutatások, foglalkozások. A programokat a Közalapítvány 
munkatársai szervezik külsős partnerekkel együttműködve. Az erdei iskolás csoportok mellett 
nyáron más táborok is helyet kapnak az épületben, sőt 2017. óta az alapítvány újra indította 
saját természetismereti táborát is, melyre nemcsak a környékről, hanem az ország más 
pontjairól is érkeznek gyerekek. A tavaszi szezon már teltházasan működik, de a nyár második 
felében és ősszel még bőven van kihasználatlan kapacitás. Probléma, hogy nincs az 
alapítványnak lehetősége, hogy a szállás jobb kihasználása érdekében egy embert teljesen a 
tábor és programszervezésre szabadítson fel. Az erdei iskolás és táborozó csoportok 2017-ben 
közel ezer vendégéjszakát töltöttek itt. Mindkét erdei iskolában 3-és 5 napos 
programcsomagok is igénybevehetőek. 
 
2.3.3.7. Egyéb természetvédelmi akciók és rendezvények 

A Tápió-vidéken már van néhány rendszeresen visszatérő természetvédelmi program, 
ami évről évre egyre több résztvevővel valósul meg és színesíti a környezeti nevelés 
lehetőségeit nemcsak a gyerekek, hanem a felnőtt lakosság körében is. 

Időrendben a békamentést kell először említeni, mely 2005. óta egyre nagyobb 
népszerűséggel folyik minden év márciusában a barna ásóbékák vándorlása idején. A farmosi 
békamentésre évről évre egyre több önkéntes csoport érkezik nemcsak a térségből, hanem 
Budapestről, Szolnokról és az ország más régióiból is. (2010. óta közel ezer önkéntes fordul 
meg évente) A békamentés óriási népszerűséget és ismertséget szerzett Farmosnak és a 
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környékbeli tanösvényeknek is ahová kapcsolt programként kilátogatnak a békamentő 
csoportok. Az akcióban résztvevő gyerekek mellett nagy számban kapcsolódnak be 
középiskolások és felnőttek is, így szinte minden korosztály képviselteti magát. A mentés 
során az akciót vezető szakemberek bemutatják a barna ásóbékát, életmódját, szaporodási 
szokásait, a békamentők tulajdonképpen egy szabadtéri biológia órán vesznek részt, ahol az 
ismertetés mellett bátran kérdezhetnek és elmondhatják a véleményüket is a természetvédelmi 
problémákról. Az érdeklődő csoportok a békamentés után látogatást tehetnek a közeli 
Oktatóközpontban is. Így a márciusi, egyébként holtidőben is vannak látogatói a háznak, akik 
közül tavasszal, nyáron sokan visszatérnek a központba, vagy valamelyik tanösvényre. A 
mentést a Duna-Ipoly NP Igazgatóság munkatársai koordinálják. 

A másik, a helyi lakosság felé igen népszerű program a Tápió-vidéki Gólya-road 
show, melyre általában július első felében kerül sor a kisgólyák kirepülése előtt. 
Tulajdonképpen ez egy látványos gólyagyűrűzés, mely során a gyűrűző szakember 
daruskocsival lehozza a kisgólyákat a fészekből, és az összegyűlő érdeklődők szeme láttára 
gyűrűzi meg őket. Közben beszél a gólyák életmódjáról, szaporodási szokásairól, 
vándorlásáról, a gyűrűzés jelentőségéről, esetleges megkerülésekről. A road-show során így 
több település több helyszínén a helyi lakosság közelebbről megismerkedhet a gólyákkal, s 
példák bizonyítják, hogy ezek után jobban vigyáznak is rájuk. Ha bármi történik a fészekkel, 
vagy a kisgólyákkal telefonon értesítik az illetékeseket. Ezt az akciót 2005. óta az MME 
Tápió-vidéki helyi csoportja a Duna-Ipoly NPI közreműködésével végzi.  

A harmadik, egyben leghosszabb időtartamú természetvédelmi program a farmosi 
madárgyűrűző tábor, mely augusztustól szeptember közepéig működik a farmosi 
gátőrházban. A tábort a DINPI szervezi évről évre, melyben az MME munkatársai és az 
igazgatóság gyűrűzői vesznek részt szakemberként. De a táborba lehetőség van külsős 
érdeklődőknek is bekapcsolódni. A résztvevők többsége egyetemista, aki nyári gyakorlatát, 
vagy szabadidejét a madarak jobb megismerésével tölti, de ugyanígy általános és 
középiskolás diákok, sőt családok is megfordulnak itt. A táborlakók minden nap részt vesznek 
a gyűrűző szakemberek munkájában, segítenek a madarak kiszedésében, a mérésekben, 
adminisztrációban. Így, aki pár napot eltölt a táborban, komoly ismeretekre tehet szert a 
madárgyűrűzés terén. Illetve lehetőség van akár csak egy napra is kilátogatni, vagy csak 
megnézni egy gyűrűzést.  

És akadnak olyan egy napos programok is, melyek kifejezetten a családoknak, 
iskoláknak és egyéb külső érdeklődőknek szólnak, kifejezetten az érdeklődés felkeltésére és a 
természetvédelem népszerűsítésére. Ilyenek a következők: 

Nagy múltra tekint vissza a Tápió-vidéken is az MME országos madarász programja, a 
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok, melyet jobb években két helyszínen, Farmoson és 
Tápiószecsőn is meg szoktak rendezni. Ennek időpontja az utóbbi években mindig október 
első hétvégéjére esik és évről évre nagyobb az érdeklődés iránta. A program során madarász 
vezetővel kísérve a csoport bejárja a szecsői halastó vagy a Nagy-nádas környékét, és felírja a 
látott madarakat és azok darabszámát, majd az adatokat összesítve beküldik az MME 
központba. Útközben pedig a vezető beszél az élőhelyről, a látott madarakról és a 
természetvédelemről, így próbálva újabb szimpatizánsokat és tagokat toborozni a helyi 
természetvédelembe. A program gazdája az MME Tápió-vidéki Helyi Csoportja, de ha 
tehetik, a nemzeti park helyi munkatársai is besegítenek. 

Szintén országos madarász programba kapcsolódik a „Fülemülék éjszakája”, melyet 
2009-től szerveznek meg az MME Helyi Csoportjának munkatársai a Tápió-vidéken egyre 
több helyszínen. A koraesti madarász sétákat tapasztalt madarászok vezetik, hol csendben 
figyelve a madárhangokat, hol a madarakról beszélgetve. A programon néhány tucat 
résztvevőtől a száz fölötti közönségig változó számban vesznek részt.  

Az MME helyi csoportjának ezeken kívül még vannak további egynapos programjai 
is, ilyenek a tavaszi odútakarítások, madármegfigyelő túrák és a CES-madárgyűrűzések. 
Ezekre a programokra is várják az érdeklődőket, illetetve mindazokat, akik tevékenyen is 
szeretnének bekapcsolódni a helyi természetvédelmi munkába.  



A Nemzeti Park Igazgatósága 2009-től rendszeresen hirdet meg egy napos túrákat – 
Gombai-patakvölgyek, Őszi kikerics, Nőszirom túra néven - a Tápió-vidéken, melynek célja, 
hogy az érdeklődők szakvezetéssel járhassák be a védett területeket. A túrákat Vidra Tamás 
vezeti évek óta, melyen családok, iskolások és mindenféle korosztály képviselői szép 
számmal vesznek részt. Ez egyben jó alkalom arra is, hogy az érdeklődők minél többet 
megtudjanak a helyi természetvédelemről és megismerjék annak szereplőit.  

Egy nagykátai lakos, Czakó László kezdeményezésére indult 2010. Föld napján az a 
kerékpáros túramozgalom, aminek a célja, hogy autó helyett biciklivel járjuk be a Tápió-vidék 
kirándulóhelyeit. Mondhatnánk a nagyvárosok után a Tápió-vidéken is megjelent a Critical 
Mass mozgalom. Az első túrán több, mint ötven kerékpáros vett részt a Nagykáta-Farmos 
útvonalon. Kezdetben a Közalapítvány bábáskodott a program népszerűsítése fölött a helyi 
médiákban. De azóta a résztvevők már önállóan szervezik meg minden évben a kerékpáros 
túrát újabb útvonalakon. 

A környezeti nevelésnek hatékony közösségépítő eszközei a különböző takarítási és 
településszépítési akciók is. A térségben évről évre több település is csatlakozik az országosan 
meghirdetett hulladékgyűjtési akciókhoz. Iskolai szinten sok településen gyűjtenek még papírt 
illetve elektronikai hulladékot a helyi lakosságtól. A közterületeken pedig a „Te Szedd” 
akcióban vehetnek részt a civil lakosságrészéről 
 
2.3.3.8.  Kiadványok, publikációk, térségi marketing 

A térségről az első bemutatkozó és turisztikai jellegű kiadványokat, brossúrákat a 
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkatársai készítették és propagálták a budapesti 
Utazás kiállításokon, ahol 2008-ig a Tápió-vidéknek önálló standja volt. Ezeket egészítették 
ki egyes önkormányzatok és turisztikai vállalkozások kiadványai, melyek közül évekig a 
tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark volt a legjobb marketinggel rendelkező turisztikai 
szereplő.  

A Társulás mellett a másik térségi, elsősorban „zöld” marketinges a Tápió 
Közalapítvány volt, mely megalakulása óta készít populáris jellegű és szakmai anyagokat a 
Tápió-vidék természeti értékeinek bemutatására. 

Az alapítvány az ezredfordulón elkészítette a Tápió-vidék természeti és kulturális 
értékeit bemutató referenciafilmet, A Tápió mentén (URBÁN 1999) címmel, mely akkor Pest 
megyében egyedülálló volt a kistérségek között. A nagykátai Dr. Török Zsolt szerkesztésében 
2001-ben elkészült az egész Tápió-vidékre kiterjedő, idegenforgalmi és természetvédelmi 
ismeretterjesztő térkép (TÖRÖK 2001). A Közalapítvány minden évben természetfotókkal 
illusztrált színes falinaptárt jelentetett meg, melyben a Tápió-vidék természeti értékeit 
népszerűsítette. 

Ezeket később számos kiadvány követte, melyek elkészítésébe már a helyi 
önkormányzatok is közreműködtek. Minden település igyekezett legalább egy leporellót, vagy 
képeslapot kiadni magáról.  

Turisztikai szempontból jelentős lépés volt a Tápió-mente turistakalauza c. (LIPÁK 
2005) útikönyv kiadása, mely a térség és településeinek természeti és kulturális értékeit egy 
kötetben mutatta be. A könyv rövid kivonatát az alapítvány egy turisztikai programajánlóban 
is megjelentette Vendégváró Tápió-vidék (ANTALICZ 2005) címmel, melyet az Utazás 
kiállításokon a Tápió-vidék standján is bemutatott az országos nagyközönségnek.  

A térség tanösvényeiről és bemutatóhelyeiről 2006-ban jelent meg egy átfogó, színes 
kiadvány – Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken (ANTALICZ ÉS TÖRÖK 2006) -, 
mely a magyar mellett német nyelven is bemutatja a térség környezeti nevelési helyszíneit és 
turisztikai programjait. 2006-ban már 9 tanösvény működött a térségben. A létrehozott új 
tanösvények legtöbbjéhez kísérőfüzetek – Bíbic tanösvény (2004), Gólyahír tanösvény (2005), 
Hajta túra (2007) - is megjelentek, melyek a tanösvények látnivalóit egészítették ki a tablók 
információi mellett. Tápiógyörgye Önkormányzata a térségben egyedülállóan egy önálló 
füzetet is megjelentetett Tápiógyörgye természeti értékeiről (VIDRA 2004), évek ez a település 
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rendelkezett a legjobb települési marketinggel. Ami nem véletlen, mivel a térségről készült 
kiadványok többsége a györgyei Patkós Stúdió gondozásában jelent meg, mely mára 
országszerte gyártja a tanösvényeket és ökoturisztikai kiadványokat.  

A térségi kiadványok gondozását később (2008-tól) a Hajt-A Csapat Egyesület vette 
át, mint a vidékfejlesztés helyi Leader szervezete. Szinte minden évben jelentek meg térségi 
vagy az egyes településeket bemutató kiadványok. Valamint készült egy-egy szabadtéri tabló 
sorozat is minden településről, mely négy színes táblán mutatta be az adott falu/város értékeit, 
jellegzetességeit. E tablók nagy része ma a települések valamely közintézményében vannak 
kihelyezve. 

 
Térségi írott és online média 

 
Az írott sajtót tekintve a kilencvenes évektől működött egy kistérségi lap, a 

Tápiómenti 2 Hetes, mely beszámolt a települések legfontosabb eseményeiről, és több rovata 
is foglalkozott a helyi értékek bemutatásával. A Tápió-vidék 2004-ben jelent meg az 
interneten egy önálló honlappal - www.tapiovidek.hu -, mely a térség települései mellett azok 
természeti és kulturális értékeit, látnivalóit, tanösvényeit, múzeumait is bemutatta. Sajnos, a 
honlap jelenleg már nem él, ezért is érezzük nagy szükségét egy új, térségi platform 
kialakítását a világhálón. Ugyanígy a 2 Hetes újság is megszűnt a szerkesztő 2008-as 
halálával és az online felületek megerősödésével, így vége szakadt a térségi nyomtatott sajtó 
történetének. A térségi újság szerepét a regionális hírportálok, a települési helyi újságok és 
honlapok vették át. A regionális honlapok közül jelenleg a www.tapiokultura.hu és a 
www.hellokata.hu emelkedik ki. Előbbi főként a térségi kulturális programokra koncentrál, 
utóbbi inkább általános hírportálként működik. Azonban a térséget bemutató statikus 
információk sehol nem jelennek meg. Így, ha valaki a Tápió-vidékre tervez kirándulást, úgy 
kell „összevadászni” a szállást, éttermet, látnivalókat, programokat a különböző kisebb 
honlapokon. S ha nincsenek előzetes információi, akkor turisztikai javaslatokban nem igazán 
kap segítséget. A térségben minden önkormányzat rendelkezik valamilyen újsággal/hírlappal, 
melyek különböző időközönként jelennek meg a település híreivel. Illetve valamennyi 
önkormányzatnak van saját honlapja, némelyiknek facebook oldala, mely a gyors, széleskörű 
tájékoztatást segíti. A helyi újságok felsorolását a 24.sz. melléklet tartalmazza. 

A lakosság tájékoztatásának újabb lehetősége nyílt meg 2013-ban a Tápió+ televíziós 
magazin beindulásával, mely hetente számol be a térség legfontosabb eseményeiről a 
televízión és az interneten keresztül. A magazint a sülysápi székhelyű Szóró Média stábja 
készíti és a világháló mellett a Williams TV csatornáján kábeltévén is látható heti 
rendszerességgel. 
 
 
 

http://www.tapiovidek.hu/
http://www.tapiokultura.hu/
http://www.hellokata.hu/


2.4. Társadalmi együttműködés, közösségi élet 
 
A Tápió mente településeinek kohéziója gyenge, Tápió menti identitás tudatról nem igazán 
beszélhetünk. Ennek okai földrajzi tagoltságára, elhelyezkedésére, történelmi eseményekre és 
a más térségekhez képest gyakori közigazgatási átszervezésekre vezethetők vissza.  
 
A tájszerkezetet tekintve eleve több kistáj osztozik a Tápió mente területén. A délnyugati 
dombvidéki települések Gomba, Bénye, Káva, Pánd ma is külön mikrorégiót alkotnak, és hol 
a Monori, hol a Nagykátai járáshoz csatolják őket. Ugyanez a helyzet a két legfiatalabb 
síkvidéki településsel, Tápiószőlőssel és Újszilvással, melyek jelenleg a Ceglédi járáshoz 
tartoznak. De peremhelyzetben van Szentlőrinckáta is, melynek több kapcsolata van a 
Jászsággal, mint a Tápió menti településekkel.  
 
A térség történelmét tekintve a fővároshoz való közelség, az állandó átmenő kereskedelmi 
forgalom, a sok háború és betelepítések egy meglehetősen kevert népességet hoztak létre 
mind etnikailag, mind vallásilag. Ezért olyan tápió menti népességről és identitásról nem 
beszélhetünk, mint például az ország elszigeteltebb részeiben lévő palócok, matyók, vagy 
például a szomszédos jászok esetében. Inkább az egyes települések őrizték külön-külön 
hagyományaikat, viseleteiket, melyekből még a mai gyűjtések is sok értékes hagyatékot 
tárnak fel.  
 
A térség lakói a török idők végéig alapvetően római katolikus vallásúak voltak. A vallási 
összetétel megváltozására különösen a Rákóczi szabadságharc utáni betelepítések voltak nagy 
hatással. Számos család érkezett a Felvidékről magukkal hozva a református és evangélikus 
vallást. Nagy számban költöztek protestáns családok a dombvidéki, délnyugati falvakba: 
Mendére, Gombára, Bényére, Kávára, Pándra de a síkvidéki településekre (Szentmártonkáta, 
Tápióság, Tápiószentmárton, Tápiószele) is, ahol a mai napig is nagy számban vannak jelen 
és templomaik is vannak. 
 
A települések fejődésére nagy hatással volt a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal kiépítése, 
mely óriási helyzeti előnyt jelentett a vasút melletti falvaknak. A „bejárás”, mint 
munkalehetőség és életforma is nagymértékben megváltoztatta az addigi földműves paraszti 
társadalom szerkezetét. A II. világháborúig szokás volt, hogy az egyszerű emberek falun belül 
házasodtak (föld a földdel házasodott) ezért a rokonság is alapvetően a településen belülre 
korlátozódott. A téeszesítéssel, a „pesti” és „szolnoki” munkába járással azonban kinyíltak a 
falvak és kiszélesedett a lakók kapcsolati hálózata. A közlekedés fejlődésével vasúton és 
közúton is egyre nagyobb távolságok nyíltak meg. Fokozatosan fellazult a falvak közösségi 
szövete. 
 
2.4.1. Egyházi közösségek 
 
Nem véletlenül hoztuk fel a különböző felekezetek jelenlétét, hiszen a vidéki települések első 
számú közösségi tereit a különböző egyházközségek, gyülekezetek alkották évszázadokon át. 
Még a rendszerváltás után is, mikor újra lehetőség nyílt civil szervezetek alakítására, sokáig 
meghatározóak voltak egy-egy település közösségi életében. A szekularizáció azonban a mi 
térségünket sem hagyta érintetlenül. Az egyházi közösségek nagysága, közösségi ereje 
fokozatosan gyengül, a fiatalok egyre kevésbé viszik tovább szüleik vallását, az 
egyházközségek, gyülekezetek nem tudják megtartani őket. De ez a trend mégsem olyan erős, 
mint a városokban. Még ma is vannak települések, ahol a közösségi élet és események 
alapvető meghatározói az egyházi közösségek, és jelentős erőt képviselnek. A helyi élet 
szervezése mellett a települések közötti kapcsolatok éltetésében is nagy szerepük van a 
búcsúk és egyéb közös egyházi rendezvények kapcsán a szomszédos egyházközségeknek.  
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Az egyházak fontos szerepét mutatja az is, hogy az elmúlt években több általános iskolát is 
egyházi fenntartásba kértek át a helyi közösségek. Így jelenleg 4 intézmény is valamely 
történelmi egyházhoz tartozik. (Nagykátán Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, 
Szentmártonkátán a Székely József Református Általános Iskola, Gombán a Fáy András 
Református Általános Iskola és a közös fenntartású Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola és Óvoda) 
 
Egyéb térségi egyházi szervezetként meg kell még említenünk a Tápiómenti 
Nagyboldogasszony Közösséget, mely a Tápió menti fiataloknak szervez évközi egy napos 
találkozókat, programokat, nyaranta pedig különböző táborokat. A Közösség immár 30 éve 
működik sok szép eredménnyel, évente több száz embert mozgat meg az ifjúság és a családok 
köréből is. Táborközpontjuk Tápiószentmártonban van, a Blaskovich kápolna parkjában. A 
Közösség térségi működése abban is megnyilvánul, hogy a találkozókat mindig más 
településen, plébánián tartják a helyi aktivisták bevonásával, így összekötik a különböző 
települések fiataljait. Az ifjúságon keresztül az egyes egyházközösségek között is élő 
kapcsolatot tartanak fenn. 
 
Emellett persze vannak még más, helyi kisebb közösségek is. Szinte minden plébánossal vagy 
lelkésszel rendelkező településen vannak különböző kisközösségek (ifi-hittan, bibliakör, 
egyéb korosztályos közösségek) melyeket főként a helyi lakosok alkotnak. A kisebb 
egyházközségeknél/gyülekezetknél ezek akár több települést is felölelnek. 
 
 
A katolikus egyház kapcsolódási rendszere szinte az egész térséget átszövi (kivéve Bénye és 
Pánd) A református egyház központi szerveződései több gócpontban: Nagykáta, 
Szentmártonkáta, Tápiószőlős-Újszilvás, Pánd és Gomba településeken koncentrálódnak. 
Nagyobb evangélikus közösségeket Mendén és Bényén, baptista gyülekezeteket Sülysápon és 
Tóalmáson, pünkösdista közösségeket pedig Sülysápon és Tápiószentmártonban találunk 
 
2.4.2. Önkormányzati együttműködések 
 
A települések vezetői, önkormányzatai között is vannak példák a jó együttműködésre. Egy-
egy közös fejlesztés vagy rendezvény nagyban segíti a települések közötti kapcsolatok 
erősítését. De a járási, később kistérségi szervezetek is, melyek a közös feladatok ellátására 
szerveződtek, erősítették a térségen belüli kapcsolatokat. A Tápió menti Önkormányzatok 
1996-ban hozták létre a Tápiómenti Területfejlesztési Társulást, főként a hiányzó 
alapinfrastruktúrák kiépítésére (gáz-, telefon-, szennyvízcsatorna-hálózat), mely hatékony 
gazdasági érdekképviseletet is jelentett a csatlakozó településeknek. A Társulás alkotta meg 
1999-ben a térség hosszú távú fejlesztési tervét is a Tápiómenti Kistérség Területfejlesztési 
Koncepciójában (1999, 2004) melyre a jelenlegi natúrparki fejlesztés is épül. Ez a Társulás 
immár húsz éve összeköti és segíti a Tápió menti településeket a fejlődésben. Tagjai ma is 
megegyeznek a jelen Natúrpark településeivel. 
 
Térségünk másik vidékfejlesztési szervezete a 2008-ban alapított Hajt-A Csapat Egyesület, 
mely a LEADER fejlesztések helyi koordinátora. Az Egyesületnek tagja valamennyi Tápió 
menti önkormányzat, valamint a helyi civilek és vállalkozások is. Az Egyesület stratégiai 
terveiben mindig hangsúlyos szerepet kaptak a térségi ökoturisztikai fejlesztések.  
 
A harmadik olyan szervezet, mely több önkormányzatot is magába foglal, a Tápió-vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás (2005), melyben azonban már nem vesz részt minden Tápió 
menti település. Ez a társulás bizonyos közfeladatok ellátására (logopédia, házi 
segítségnyújtás, stb) szervez önkormányzati együttműködéseket a pénzügyi hatékonyság 
érdekében. 



 
A Tápió menti települések közül Nagykáta központi szerepet tölt be. Mindig is járási központ 
volt, 2009-ig az egyetlen város volt a térségben. Itt működik a kormányhivatal, a járási íróság, 
a NAV területi kirendeltsége, az egyetlen nappali gimnázium és szakképző iskola, a területi 
rendőr-főkapitányság, tűzoltó-parancsnokság és számos egyéb térségi szervezet. Az utóbbi 
években a két „frissen” avatott város Sülysáp és Tápiószele is egyre nagyobb súllyal van jelen 
a térségben. A perifériákon lévő települések életében nagy szerepet töltenek be a szomszédos 
régiók városai is. Gombának Monor, Újszilvás, Tápiószőlős esetében Cegléd, Farmos és 
Szentlőrinckáta esetében Jászberény bír nagyobb vonzerővel, Tápiószele és Tápiógyörgye 
pedig több szempontból is (munkalehetőség, továbbtanulás, vásárlás) Szolnok 
vonzáskörzetéhez tartozik. A térség nyugati része pedig egyértelműen Budapest és 
agglomerációja felé húz. Ügyintézés és egészségügyi ellátás szempontjából még Gyömrő tölt 
be fontos szerepet e kisrégió életében.  
 
2.4.3. Civil szervezetek 
 
A rendszerváltás után sorra alakultak az új alapítványok, egyesületek, de ezeknek anyagi és 
humán erőforrásai nagyon gyenge lábakon állnak ma is a nagyvárosi civil szervezetekhez 
képest. Alig van egy-két szervezet, ahol legalább egy főállású alkalmazott van. Vezetőik 
többnyire szabadidejükben tudnak csak foglalkozni a szervezet ügyeivel. Működésük emiatt 
esetleges, hosszú távú, átgondolt stratégiával sokszor nem rendelkeznek. 
 
A bírósági nyilvántartás szerint (2017. decemberi adatok) a Tápió mente 21 településén 
összesen 251 szervezet van bejegyezve, melynek közel fele fejt ki jelenleg valamilyen 
aktivitást.  
 
Tevékenységi körük alapján legnagyobb számban vannak a kulturális és hagyományőrző 
szervezetek 42 %, ugyancsak szép számban vannak szociális területen működő alapítványok, 
egyesületek (24 %), harmadik helyen pedig a különböző sport egyesületek szerepelnek (12 
%). A natúrparki szempontból fontos természet-és környezetvédelmi szervezetek száma 
mindössze 4, de profilban őket erősíthetik még a helyi faluszépítő és értékőrző közösségek is. 
 
A térségben jelen lévő hivatásos természetvédelem (Duna-Ipoly NP Igazgatóság) mellett a 
legmeghatározóbb „zöld” szervezet a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány, 
melynek fontos szerepe volt a védelemre érdemes területek kijelölésében is. A Közalapítvány 
1996-os alapítása óta számos sikeres környezeti nevelési programot valósított meg, több 
kiadványt jelentetett meg a Tápió-vidék természeti értékeiről, részt vett a térségi tanösvények 
kialakításában, létrehozta a térség Természetvédelmi Oktatóközpontját Farmoson, és 2015 óta 
saját erdei iskolát is működtet. Munkája során szorosan együttműködik a nemzeti park 
munkatársaival, a helyi civilekkel, önkormányzatokkal és iskolákkal. A közalapítvány a térség 
egyik legnagyobb kapcsolati hálójával rendelkező szervezete. 
Az együttműködéseket vizsgálva több tevékenységi területen is jól működnek a kapcsolati 
hálók. Szinte minden településen működnek nyugdíjas klubok, melyek gyakran 
szomszédolnak, illetve minden évben térségi szinten is találkoznak. A’48-as 
hagyományőrzőknek állandó éves találkozási pont a tápióbicskei „hídi csata” és a tavaszi 
hadjárat útvonala. Több településen is működnek ’48-as hagyományokat őrző civil 
szervezetek, melyekből Tápióbicske és Nagykáta szervezetei aktivitásukban kiemelkednek. 
 
Hagyományőrzés tekintetében egy másik széles réteget alkotnak a néptáncos és népzenei 
közösségek, melyek a községi/városi rendezvények állandó szereplői. Legnagyobb múlttal a 
nagykátai székhelyű Tápiómente Néptáncegyüttes rendelkezik, mely gyakran nemzetközi 
turnékon is viszi hazánk és a térség hírét, de ugyanilyen nagy hagyományokkal bír a kókai 
néptánccsoport , a tápiószecsői Ofella Sándor Népi Együttes, a tápiószentmártoni együttes,  
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A Tápió mentén több nagy múltú és nagy létszámú fúvós zenekar is tevékenykedik: 
Nagykátán, Tápiógyörgyén és a szomszédos Dányon. Bár utóbbi már nem Tápió menti 
település, de számos zenész játszik ott a mi falvainkból is. A zenekarok rendszeresen 
fellépnek a települési rendezvényeken, és saját önálló koncerteket is szerveznek. A térségben 
több általános iskolában is működik zenei tagozat/képzés, mely biztosítja az utánpótlást.  
 
A falu- és városnapokon elhagyhatatlan programok a különböző főző- és sütőversenyek, ahol 
a gasztronómiát kedvelő csoportok rendszeresen találkoznak. Ezek egy része bejegyzett, 
hagyományőrző civil szervezet, de szépszámmal vannak a baráti társaságok is. Ugyancsak 
nagy hagyománya van a térségi lovas rendezvényeknek, és fogathajtó versenyeknek is, ahol a 
fentebb felsorolt szervezetek is sokszor képviseltetik magukat. Örvendetes, hogy az utóbbi 
években több lovas baráti kör is bejegyeztette magát civil szervezeteként és a rendezvényeik 
mellett tervezik a térség lovas útvonalainak kialakítását. 
 
Egyre nagyobb tömegeket mozgatnak meg a térségi sportrendezvények (futónapok, túrák, 
futóversenyek) is, melyek főként a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány szerevezésében 
valósulnak meg évek óta. E programok alapvetően a nyugati részen kerülnek megrendezésre. 
De a keleti csücsökben is érezhetően divatba jön a közösségi sport. A tápiógyörgyei székhelyű 
Tápióvölgye Közhasznú Alapítvány is egyre több sportrendezvényt hirdet meg a lakosoknak. 
Hasznos lenne a két szervezetnek együttműködni az egész térséget lefedő sport 
programpaletta kialakításában. A sport kapcsán kell megemlítenünk a Tápiószelei 
Természetbarát Klubot, mely az Országos Természetjáró Szövetség tagjaként már évtizedek 
óta szervez országosan meghirdetett túrákat a Tápió mentén (Kincsem, Aranyszarvas, Sóút, 
Kéttorony). A Klub a szervezések mellett karban tartja a térségi turistaút jelzéseket, és 
kezdeményezésére már két alkalommal is (2005, 2017) friss térkép jelent meg a Tápió 
mentéről. A klub vezető Lipák Istvánnak elévülhetetlen érdemei vannak Tápió menti 
túramozgalom létrehozásában és népszerűsítésében. 
 
Kuriózumként külön meg kell említenünk a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesületet, mely 
rendelkezett annyi erővel és elszántsággal, hogy saját csillagvizsgálót is épített az előző 
Leader támogatások segítségével. Az Egyesület tagjai a csillagvizsgálóban szervezett 
megfigyelések mellett rendszeresen tartanak előadásokat a helyi iskolákban és nyaranta 
országosan meghirdetett csillagásztábort is szerveznek. A Tápió menti civil szervezetek 
listáját a 25.sz.melléklet tartalmazza. 
 
2.4.4. Rendezvények 
 
A települések rendezvényei, programjai nagymértékben átalakultak az elmúlt évtizedekben. 
Az egykori falvak legnagyobb eseményei a templombúcsúk és különböző egyházi ünnepek 
voltak, melyet a falusi bálok és mulatságok színesítettek. A rendszerváltás óta, különösen az 
ezredfordulót követően a közösségi rendezvények új formája jelent meg a fesztiválok és 
falunapok megjelenésében. Az elmúlt másfél évtizedben szinte minden település létrehozott 
legalább egy olyan fesztivált, amely az adott településhez kötődik és vagy valamilyen étel/ital, 
vagy helyi nevezetesség fémjelez (A teljesség igénye nélkül csak néhány példa: Kókai 
Borfesztivál, Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál, Pándi Meggy Fesztivál, a Tápiósági 
Rétesfesztivál, szecsői Ürgés Fesztivál, stb. – részletes lista a 18. sz. mellékletben). Mára ezek 
a rendezvények váltak az egész községet/várost megmozgató eseményekké, melyre a 
szomszédos falvak lakosai is átjárnak. 
 
Fontos megemlíteni az egész térségre kiterjedő fesztiválokat is, melyek lehetőséget 
biztosítanak az önkormányzatok és civiljeik találkozására és új kapcsolatok építésére. A fent 
említett fesztiválokon is ez részben megvalósul, de amelyet kifejezetten ezzel a céllal 



szerveznek az a tóalmási és a nagykátai Tápiófeszt. A két éve megrendezett nagykátai 
Tápiófesztnek korábban már voltak kisebb köröket megmozgató elődei (Tápió Expo, Káta 
Expo,stb), de az elmúlt két évben vált igazán térségi rendezvénnyé. A kétnapos fesztiválon 
jelen vannak kiállító sátraikkal a térség önkormányzatai, civil szervezetei és helyi termelői. És 
látogatói már nemcsak a szomszédos településekről érkeznek, hanem Budapestről és az 
ország más részeiről is. 
 
Kulturális rendezvények közül szintén ki kell emelni a tápiószelei Múzeumok éjszakáját és a 
Blaskovich Napokat, melyek a térség legrangosabb és országosan meghirdetett művészeti 
programjai. A szelei Blaskovich Múzeum a Tápió mente egyetlen nagyobb múltú, állami 
fenntartású múzeuma, mely jelenleg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tagintézménye. A 
múzeum színes programjainak megszervezésében óriási háttértámogatást nyújt egy helyi civil 
szervezet, a Blaskovich Múzeum Baráti Köre mind emberileg mind anyagiakban. 
 
Látogatottság tekintetében ma a legnagyobb tömeget megmozgató (~12 000 fő) térségi 
gasztro- és kulturális rendezvény az Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál, melyet a díjnyertes 
pálinkájiról híres Bolyhos család szervez 2005. óta. De egyre ismertebbé válnak más 
települések már bejáratott vagy most induló rendezvényei is. A rendezvény turizmust tekintve 
ezen fesztiválok marketingjének fejlesztése és más programokkal, helyszínekkel való 
összehangolása nagy fejlődési lehetőségeket rejt magában. 
 
A Tápió mente településein megrendezett visszatérő, rendszeres programokat a 18. sz 
melléklet mutatja. 
 
2.4.5. Külső kapcsolatok 
 
A Natúrparkot képviselő Tápió Közalapítvány jelenleg pártoló tagja a Magyar Natúrpark 
Szövetségnek, mely a hazai natúrparkokat összefogó tapasztalatmegosztó és közös 
érdekképviseleti szervezet. A cím elnyerésével pedig rendes tagjává válik, mely még erősebb 
képviseletet és megjelenési lehetőséget jelent a Tápió térségének.  
 
A Tápió Közalapítvány évtizedek óta szoros szakmai és munkakapcsolatban áll a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósággal és munkatársaival. A nemzeti park tevékenységét kiegészítve, 
főként környezeti nevelési és turisztikai vonalon segíti a térségben folyó természetvédelmi 
munkát. Emellett a Tápió Natúrpark területén két klímabarát település is található 
(Tápióbicske és Tápiószentmárton) melyek a Klímabarát Települések Szövetségének tagjai. E 
szervezet munkája is jól kiegészítheti, sőt erősítheti a térség fenntartható fejlesztését.  
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3. A Tápió Natúrpark fejlesztési koncepciója 
 
3.1. A Tápió Natúrpark munkaszervezete 
 
A Tápió Natúrparkot alkotó önkormányzatok a natúrpark képviseletével és az előkészítő 
munkálatokkal a térségi fejlesztésekben nagy múlttal rendelkező Tápió-vidék Természeti 
Értékeiért Közalapítványt bízták meg, mint munkaszervezetet, és ezt 2016-2017. év során 
képviselő-testületi határozattal is megerősítette valamennyi önkormányzat.  

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt, rövid nevén Tápió 
Közalapítványt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és Pest Megye 
Önkormányzata alapította 1996-ban. Majd egy évvel később az alapítókhoz csatlakozott a 
németországi Ludwigsburg Járás Önkormányzata és a Tápiómenti Települések Szövetsége. 
Utóbbi azóta már megszűnt szervezet, de a helyi polgármesterek mindig képviseltetik 
magukat az alapítvány kuratóriumában, illetve a Felügyelő Bizottságban. Ludwigsburg járás 
Pest megye hivatalos németországi partnere, „testvérmegyéje”, a két önkormányzat 
együttműködésének egyik fontos eleme az ún. Tápió-projekt, mely a térség természetvédelmi 
értékeit szem előtt tartó fejlesztésére irányul. Ludwigsburg járás két kuratóriumi taggal 
képviselteti magát az alapítvány vezetésében, Dr. Rainer Haas, járási elnök és Dr. Rolf Gastel 
természetvédelmi osztályvezető személyében, akik évente legalább egy ülésen jelen vannak 
felváltva személyesen is.  

A Közalapítvány célja a Tápió-vidék és tájtörténetileg hozzá kapcsolódó területek 
természeti értékeinek megóvása és megismertetése, továbbá az egészséges emberi környezet 
kialakítása érdekében szükséges környezet- és természetvédelmi tennivalók segítése, 
szervezése és megvalósítása. Az alapítvány immár 20 éve tevékenykedik a Tápió-vidéken a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság civilpartnereként. Természetvédelmi és környezeti 
nevelési tevékenysége mellett fontos szerepet tölt be a térség területfejlesztésében is.  

A Közalapítvány szakmai munkáját és programjait a Pest Megyei Önkormányzat és a 
helyi önkormányzatok által biztosított anyagi támogatásokból, és pályázati forrásokból hajtja 
végre. A német partnerek természetvédelmi célokat szolgáló eszközökkel és eseti 
adományokkal és szakmai tapasztalatuk megosztásával támogatják munkáját.  
A Tápió Közalapítvány tevékenysége 

Az alapítvány megalakulását hosszú évek kutatómunkája készítette elő, melyet főként 
a Magyar Madártani Egyesület amatőr természetbúvárai végeztek a térségben. E felmérések 
eredményeit Füri András és Urbán Sándor 1995-ben tették közé „A Tápió-vidék természeti 
értékei” című könyvben, amely az első összefoglaló kiadvány volt a régió élővilágáról. Ez a 
munka jelentette alapját a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet 1998-as kijelölésének, 
mellyel hivatalosan is megerősítést nyert a térség természeti értékeinek védelme. Az elmúlt 20 
évben számos fejlesztés valósult meg az alapítvány kezdeményezésére. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósággal és a helyi önkormányzatokkal együttműködve tanösvényeket 
hozott létre, számos, a térséget bemutató természetvédelmi és ökoturisztikai kiadványt 
jelentett meg, aktív kapcsolatot tart fenn a helyi óvodák, iskolák pedagógusaival, akikkel 
közös környezeti nevelési projekteket (iskolai vetélkedők, pedagógus továbbképzések, 
pályázatok, kiadványok) valósít meg. A térség megismertetésében nagy előrelépést jelentett a 
farmosi Természetvédelmi Oktatóközpont létrehozása 2006-ban, mely a környezeti nevelés 
központjává vált, valamint a 2012-ben megépített ifjúsági szállás, mely lehetővé tette a több 
napos programok szervezését is. Az épületben működik a z alapítvány saját erdei iskolája, de 
táborok szervezésére és egyéb csoportok fogadásra is lehetőséget biztosít. Mindkét 
intézménynek a Közalapítvány a tulajdonosa és üzemeltetője. 
A nemzeti parkhoz hasonlóan a Közalapítvány is rendelkezik néhány természetvédelmi 
szempontból értékes területtel, melyeket a Tájvédelmi Körzet nem tudott oltalmába venni. 
Ilyen a Tápióbicske és Pánd határában lévő Sajgó (1,3 ha) , mely a vidékünkre egykor 
jellemző löszgyepes domboldalak egyik fennmaradt képviselője. Erdőszőlőn egy nagyobb 
kiterjedésű, 50 hektáros homokbuckás terület, melyen alapvetően nyílt homoki gyepek és 



fehér nyár ligetek találhatóak. A terület kezelésében nagy problémát jelent az invazív fajok 
(fehérakác, bálványfa és selyemkóró) visszaszorítása. Harmadik terület, az alapítvány 
göbölyjárási ifjúsági szállásával szemben fekvő kékperjés láprét (6 ha), mely számos védett 
növénynek a menedéke. Előbbi két terület Natura 2000-es besorolású, utóbbi pedig védett 
területként a helyi tájvédelmi körzet része. A területek kezelését (kaszálás, legeltetés, invazív 
fajok irtása) a helyi gazdákkal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve 
végzi az alapítvány. A fenti földbirtokok a lehívható területalapú és agrár-környezetvédelmi 
támogatások jelentős és stabil bevételi forrást jelentenek a Közalapítvány költségvetésében. 
 
A Közalapítvány szervezeti felépítése 
 

A Közalapítvány döntéshozó és vezető testülete a 7 tagú kuratórium, melynek tagjait 
az alapítók delegálják természetvédelmi szakemberek és helyi polgármesterek személyében. A 
kuratórium évente 2-3 alkalommal ülésezik, az ülések közti időszakban a kuratórium elnöke 
látja el a szervezet vezetését és képviseletét. A Közalapítvány mindennapi ügyeinek intézését 
az alapítvány főállású munkatársai látják el. 2003. óta van állandó főállású titkára az 
alapítványnak, majd később egy félállású, majd 2015-től egy teljes állású munkatárssal bővült 
az „operatív” stáb. A natúrpark projekt beindításával elengedhetetlenné vált a 2 főállású 
alkalmazott munkája, hiszen az alapítvány alaptevékenységei teljesen lekötik egy ember 
energiáit, a natúrpark hatékony szervezése és működtetése pedig elképzelhetetlen legalább 
még egy főállású alkalmazott nélkül.  

Az alapítvány titkári (mindenes) feladatkörét 2003-tól egy rövid megszakítással 
Antalicz Csaba látja el. Képzettségét tekintve biológia-környezetvédelem szakos tanár, de sok 
éven át a nagykátai Kistérségi Irodában dolgozott a területfejlesztési kollégákkal 
együttműködve, így a vidékfejlesztés terén is rendelkezik tapasztalatokkal. Az alapítvány 
másik natúrparkos munkatársa Kun Szilárd volt 2015-2017-ig, aki előtte Tápióság Község 
polgármestereként tevékenykedett. Szilárd polgármesteri kapcsolatai révén hatékonyan tudta 
képviselni a natúrpark ügyét egykori kollégái körében. Sajnos, 2017. év végén szűkös 
költségvetése miatt nem tudta őt tovább alkalmazni a Közalapítvány. Mint látható, a natúrpark 
működtetésében a főállású munkatárs bérének előteremtése jelenti az egyik fő veszélyforrást. 
Tourinform Iroda vagy egyéb információs/turisztikai központ, szervezet hiányában 
elképzelhetetlen a natúrpark működtetése főállású alkalmazott nélkül. 
 

A probléma áthidalását nagyban segíti Pest Megyei Önkormányzatának éves 
támogatása és a helyi önkormányzatok fokozódó támogatása. De a natúrpark 
munkaszervezetének fenntartása elképzelhetetlen valamilyen tagsági díj/hozzájárulás 
bevezetése nélkül. Ezt jelenleg úgy látjuk, az önkormányzatok, mint a települések stabil 
közigazgatási helytartói tudják biztosítani, de a jövőben tervezzük a natúrpark hasznaiból 
részesülő egyéb partnerek, turisztikai szolgáltatók hozzájárulási rendszerének kidolgozását is. 
2015. óta egyre több helyi önkormányzat támogatja anyagilag is a Közalapítványt, mint 
munkaszervezetet. Eddig mindez önkéntes alapon történt 55Ft/lakos javasolt normatíva 
alapján. A jövőben, a natúrpark hivatalos indításával, ezt a normatívát kötelező jelleggel 
kérjük azoktól a helyi önkormányzatoktól, melyek csatlakozni kívánnak a Tápió 
Natúrparkhoz. Amennyiben valamennyi Tápió menti önkormányzat vállalja ezt a 
hozzájárulást, az elegendő forrást (kb. 4,5 millió Ft) biztosít a főállású natúrparki alkalmazott 
béréhez és járulékaihoz. 2017-ben a 21 önkormányzatból már16 fizette a fenti normatívát. 

 
A natúrpark beindulásával turisztikai információs/utazási iroda hiányában a natúrpark 

munkaszervezete egyéb szolgáltatásokkal (programszervezés, idegenvezetés) is növelheti 
bevételét, amely alapjául szolgálhat további fejlesztéseknek  

 
Natúrparki referens hálózat 
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A Natúrpark hatékony működtetésében fontos, hogy legyenek az egyes településeken 
is kapcsolattartók, nevezzük őket natúrparki referenseknek. Ezek a személyek lehetnek a helyi 
polgármesteri hivatalok dolgozói, de lehetnek közművelődési szakemberek (művelődési ház 
munkatársai, könyvtárosok) vagy nyugdíjas pedagógusok, lelkes lokálpatrióták, civil 
szervezetek vezetői is. Fő feladatuk, hogy az önkormányzat részéről tartsák a kapcsolatot a 
munkaszervezettel, és képben legyenek a natúrpark települési ügyeivel. Sajnos, az 
önkormányzati dolgozók túlterheltsége vagy a motiváció hiánya komoly gondot jelenthet a 
natúrparki referensek megtalálásában. Az információ áramlás hiánya, gyengesége ezért 
jelentős veszélyforrás lehet a natúrpark hatékony működésében. A natúrparkkal kapcsolatos 
információk és tudás megosztása céljából tervezünk egy natúrparki referens tanfolyamot, 
mely segítheti e személyek munkáját. 

 
Natúrparki Tanács 

 
A Tápió Natúrpark esetén nem hoztunk létre egy új, csak a natúrparkkal foglalkozó 

szervezet, hanem a helyi önkormányzatok a Tápió Közalapítványt bízták meg a 
munkaszervezet feladatainak ellátásával, mely működésében egyébként is az egész natúrpark 
területét lefedi, és tevékenységei között szerepel a területfejlesztés és az ökoturizmus segítése. 
 

Azokban a hazai natúrparkban, melyek munkaszervezete nem kifejezetten csak a 
natúrpark ügyeivel foglalkozó és képviseletét ellátó egyesület vagy alapítvány, működik 
valamiféle érdekegyeztető fórum, vezetőségi tanács, amely meghatározza a natúrpark hosszú 
távú stratégiáját, dönt fontosabb, nagyobb horderejű kérdésekben.  
 
 A Tápió Natúrpark esetében ilyen fórum még nem alakult. De mivel a területi alapú 
szerveződés okán a települések önkormányzatai az alappillérei a natúrparknak, és ők 
biztosítják a működéshez szükséges forrásokat, fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatok 
mindenképpen jelen legyenek ebben az érdekegyeztető tanácsban. Az eddigi felmerült 
javaslatok alapján elképzelhető, hogy e fórum szerepét a Tápiómenti Területfejlesztési Tanács 
látja majd el, melynek tagjai két település kivételével megegyeznek a Tápió Natúrpark 
önkormányzataival. De az is felmerült, hogy egy új testületet alakítunk erre a célra, melynek 
tagjai önkormányzati vezetőkből, helyi civilekből és szakemberekből (természetvédelmi, 
kulturális, gazdasági) állna.  
 



3.2. Fejlesztési célok, prioritások 
 
A natúrparkok Európa szerte a vidéki közösségek és társadalom megtartásának és 
megerősítésének segítése céljából jöttek létre. A XXI. század fordulójára a városi életvitel vált 
a jövő generációinak etalonjává, ahol magasabb fizetések, temérdek szolgáltatás és 
kényelmesebb életkörülmények várnak rájuk. Azonban a kényelem árát kevesen teszik 
mérlegre a vidéki életvitellel szemben. A vidéknek fel kell kínálni egy olyan alternatívát, 
amiért megéri helyben maradni, ahol ugyanúgy megvannak a lehetőségek az érvényesülésre 
és megélhetésre, nemcsak nekünk, hanem gyermekeinknek is. 
 
A natúrpark jövőképét tekintve egy olyan Tápió-vidéken szeretnénk élni, mely egészséges 
környezetet biztosít; ismeri és őrzi értékeit, ápolja hagyományait; melyben az itt élők 
megtalálják a boldogulásukat, s ebben segítik őket gazdasági és közösségi kapcsolataik, és 
gyermekeik számára is ezt az életformát szeretnék továbbadni. 
 
Mivel a Tápió Natúrpark egy új kezdeményezés, főként turisztikai régiós szempontból, ezért 
az indulásnál nagy erőfeszítésekre és sokrétű megalapozó munkára van szükség a rendszer 
beindításához. Az elmúlt két év fontos feladata volt, hogy az ügynek megnyerjük a helyi 
önkormányzatokat, döntéshozókat és a natúrpark zászlaja alá összegyűjtsünk minél több civil 
szervezetet, helyi közösséget, lakossági támogatót, akik már a tervezési szakaszban is együtt 
gondolkodnak, álmodnak velünk. A helyi tájékoztató fórumoknak és különféle találkozóknak 
fontos tapasztalata volt, hogy a civil társadalom részéről újra érzékeltük azt az összefogási 
vágyat, ami a kétezres évek elején jellemző volt a térségre. Tudjuk azt, hogy hosszú távon a 
helyi lakosság és a megerősödött közösségek lehetnek a leghatékonyabb biztosítéka a 
natúrpark fennmaradásának. Ezt pedig a helyi közösségek aktív bevonásával és részvételével 
érhetjük el. Fontos, hogy a térségben e tanulmányban is felszínre került helyi tudás és értékek 
minél szélesebb körökben ismertté váljanak, minél inkább erősödjön a lakosság öntudata e 
téren. Hiszen ez jelenti annak a szellemi közösségnek az alapját, ami az együvé 
tartozásunkban megerősít minket. 
 
A natúrparki modell tevékenységi területei (pillérei) alapján az alábbi fejlesztései célokat és 
feladatokat határozzuk meg a Tápió Natúrpark megalakítását követő 5 évre. 
 
1. pillér - A természeti és kulturális örökség megőrzése: a táj gondozása, ápolása, a táj 
megőrzésre érdemes karakterelemeinek és a tájértékeknek a védelme, az élőhelyek, fajok 
fennmaradása és a hozzájuk fűződő tudás és ismeret alkalmazása 
 
Ebben a pontban számba vesszük mindazokat a felmerült ötleteket, javaslatokat, melyek a táji 
sokszínűség és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése, az élőhelyek védelme, és az 
egészséges, esztétikus emberi környezet megóvása és fejlesztése érdekében szóba kerültek. A 
témák között a hazai és térségünket érintő klímaváltozási problémák és helyi megoldási 
javaslataik is megjelennek. 
 
Legfontosabb feladatnak a már feltárt értékek minél szélesebb körű megismertetését, 
publikálását tekintjük, valamint a veszélyben lévő értékek (élőhelyek, műemlékek, stb) 
feltárását, illetve valamilyen fokú védelem alá helyezését. Második lépcsőben a 
tájrekonstrukciós, élőhely és műemlék helyreállítási feladatokat szeretnénk megvalósítani a 
helyi közösségeket bevonva, azokkal együttműködve. Ide kapcsolódik a települések 
arculatának fejlesztése is, mely elengedhetetlen a látogatók jó benyomásának kialakításához 
és a lakosság közérzetét is kedvezően befolyásolja a szép esztétikus környezet. 
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Előttünk álló feladatok: 
 

1) A védelem alatt nem álló, de védelemre érdemes természeti és kulturális örökség 
listáinak egyeztetése a helyi értéktár bizottságokkal, ezek védelmének megtervezése, 
akár egyes objektumok helyi védetté nyilvánítása. 

2) Egyedi tájérték kataszterek összeállítása az ezzel nem rendelkező településeken, 
illetve a meglévő kataszterek megismertetése a helyi értéktár bizottságokkal. 

3) Gyakorlati védelmi/helyreállítási akciók szervezése a helyi közösségek bevonásával 
egy-egy természeti vagy kulturális érték védelmében (pl. gyurgyalag élőhely rendbe 
hozása, útszéli keresztek, szobrok környezetének rendezése, régi közpark felújítása) – 
ezek történhetnek a helyi értéktár bizottságok, vagy egyéb természet- kulturális 
örökség védelmi szervezetek javaslatára is. 

4) Környezetvédelmi, település szépítési lakossági projektek szervezése, támogatása (pl. 
Te szedd, utcai fásítás, egy közpark virágosítása, új zöldfelületek létrehozása) 

5) „Ex lege” (források, lápok, földvárak, kunhalmok) értékek helyrajzi számos 
beazonosítása, megismertetése a tulajdonosokkal és a településsel. 

6) Ökonómikus tájhasználat. A települések terjeszkedése ne menjen az értékes élőhelyek 
és termőföldek rovására. Az új lakótelepek, ipartelepek a gazdálkodásra alkalmatlan és 
természetvédelmi szempontból is értéktelen területek felé bővüljenek. Valamint a 
termőhely adottságainak leginkább megfelelő művelés, tájhasználat. 

7) Mezsgyék, fasorok visszaállítása, telepítése az utak mentén, illetve a nagy 
mezőgazdasági táblák között, és 12%-osnál nagyobb lejtők esetén. Ez ökológiai és 
gazdasági szempontból is hasznos (méhlegelő, fészkelő-és búvóhely, hó- és vízfogó, 
deflációs gát, állandó birtokhatár) és tájképi szempontból is nagyban növelné a táj 
értékét.  

8) Településeket összekötő főutak és belterületen áthaladó fő utak arculatának 
fejlesztése gondozást nem igénylő, színes cserjékkel és fasorokkal a termőhely 
adottságait figyelembe véve. 

9) A térség vízmegtartásának növelése „kiengedések” révén, tavaszi nagyvíz tározók, 
záportározók létesítése a nyári csapadékszegény időszakra, főként az intenzív 
gazdálkodásból kivett vagy elve védett területeken. 

10) Állandó belvizes területek és szikes foltok kivétele a művelésből és a termőhelynek 
megfelelő hasznosítása. 

11) Használatlan legelő területek feltérképezése, állattartók és legelőtulajdonosok 
egymásra találásának segítése. 

12) Őshonos erdőrészletek mellett, és potenciálisan alkalmas termőhelyeken őshonos 
fafajú telepítések a tájidegen ültetvények helyett.  

13) Újabb faj- vagy fajcsoportvédelmi programok szervezése, pl. fecskék, baglyok, 
méhek, stb. védelmében – ezek gazdasági szempontból is fontosak 

14) „Natúrparki őr” hálózat, közösség létrehozása, akik szívesen kirándulnak a határban, 
vagy munkájuk kapcsán sokat vannak terepen (mezőőr, vadőr, erdész, természetfotós, 
túrázó, polgári természetőr) Ezek az emberek információt tudnak szolgáltatni az 
esetleges problémákról (rongálás, jelzés lekopása, út beszántása, ragadozó 
madármérgezés, stb) 

15) Kutatási, szakdolgozati témák kiírása a térség egyetemistái számára, és azok 
támogatása munkájukban, akár ösztöndíj jellegű támogatás is hiánypótló, értékes 
munka esetén. A térségben kutató szakemberek munkájának támogatása, segítése. 

 



2. pillér – Környezeti nevelés, szemléletformálás: az érintett lakosság és a natúrpark 
területére érkező látogatók környezeti szemléletének formálása, a helyi természeti és 
kulturális örökség megőrzésére, környezettudatosság erősítése 
 
Elsődleges cél a helyi lakossággal megismertetni a natúrpark értékeit, hiszen nélkülük nem 
lehet hatékonyan megőrizni és továbbadni a térség örökségét és kifelé képviselni az új 
natúrparkot. Ennek elérése érdekében több korosztály és érdeklődési célcsoport részére 
szervezünk programokat az iskolástól a nyugdíjas korúakig. Fontosnak tartjuk, hogy minél 
előbb ismertté váljon a natúrpark léte a helyi lakosság köreiben; ismerjék, beszéljenek róla és, 
ha azonosulni tudnak céljaival, tegyenek is érte. Így maga a natúrpark is hozzájárulhat 
egyfajta identitás kialakulásához, ha nem is térségi, de legalább települési szinten. 
 
Előttünk álló feladatok: 
 

1) A helyi értékek közreadása kiadványok, digitális adathordozók, és egyéb publikációs 
felületek útján (honlap, tájékoztató táblák, prospektusok, helyi újságok, orvosi 
várókban létrehozott faliújságon) 

2) TápióTéka digitális térségi könyvtár – www.tapioteka.hu - létrehozása, mely 
tartalmazza a térségről és az egyes településekről eddig megjelent kutatásokat, 
kiadványokat, könyveket, filmeket, szakdolgozatokat és egyéb formátumú 
gyűjteményeket (hang, fotó, levelek, képeslapok) 

3) Tájséták szervezése havi rendszerességgel a térség különböző részein a helyi lakosság 
és kívülállók felé is meghirdetve, bejárva egy-egy jellegzetes részét a Tápió-vidéknek, 
és bemutatva azok természeti és kulturális értékeit, látnivalóit 

4) Natúrparki esték szervezése havi rendszerességgel a natúrpark értékeit bemutató 
illetve a natúrpark szereplőit érdeklő témákban (pl. helyi termelők működése, 
marketing, turizmusfejlesztés, stb)  

5) Többfordulós natúrparki vetélkedő szervezése a Tápió Natúrpark általános iskoláiban 
6) Natúrparki kerékpáros vándortábor szervezése minden évben az általános iskolás 

korosztálynak, melynek célja a Tápió Natúrpark egy-egy kisrégiójának felfedezése. 
7) On-line rovatok indítása a natúrpark honlapján és facebook oldalán különböző 

témákban (pl. környezettudatos háztartás, életmód magazin) 
8) Lakossági propaganda az anyag-, energia- és víztakarékosság előmozdítására 

(komposztálás, megújuló energia, szürkevíz használat módszereinek megismertetése) 
a helyi önkormányzati újságokban. 

9) Helyi idegenvezetők, natúrparki referensek képzése - Tápió Natúrpark tanfolyam 
szervezése a helyi tudás megsokszorozására, natúrparki önkéntesek képzése 

10) Tantárgyi modulok összeállítása a Tápió-vidék alapvető információiról és értékeiről, 
melyek az iskolai tantervekbe beépíthetőek 

11) A Tápió Natúrpark napja minden évben a térség más kisrégiójában megrendezve. Ezt 
akár lehet jeles zöld napokkal is összehangolni, vagy az adott település helyi 
igényeknek megfelelően kivitelezni. 

12) Tápió mente monográfia összeállítása minden kapcsolódó tudományterület 
(történelem, földrajz, biológia, néprajz, gazdaság, stb) lefedésével. Az elmúlt 30-40 
évben egyre több helyi tudás, ismeret halmozódott fel az egyes szakterületeken a helyi 
kutatóknak, szakdolgozóknak és lokálpatriótáknak köszönhetően, mely elégséges 
alapjául szolgálhat egy nagy, átfogó munka elkészítéséhez. 
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3. pillér – Vidékfejlesztés: a helyi természeti és kulturális örökségi elemeken, valamint táji 
adottságokon alapuló, a táji értékeket megőrző, gyarapító helyi társadalmi-gazdasági 
fejlesztések támogatása a helyi közösségek bevonásával (pl. helyi termékek, helyi piacok, 
megőrzését, bemutatását támogató infrastruktúra fejlesztése, gazdasági együttműködések 
 
Elsődleges cél a helyi gazdaságok, vállalkozások megerősítése és a fiatal generációk 
megtartása Budapest és a szomszédos nagyvárosok elszívó hatásával szemben. Ezt a 
szolgáltatások bővítésével, munkahelyek létrehozásával, versenyképes fizetésekkel és 
támogatási rendszerekkel lehet elősegíteni. Fontos az előállított termékek, nyersanyagok 
feldolgozottsági szintjének növelése, mely a bevételek emelkedése mellett újabb 
munkahelyeket teremthet. A helyi együttműködések és rövid ellátási láncok kiépítése, mely 
csökkenti a szállítási költséget és erősíti a helyi gazdaság szereplőit. A helyi termelők 
megismertetése a lakossággal, melyek többnyire egészségesebb és jobb beltartalmú 
élelmiszereket állítanak elő a nagyáruházak termékeivel szemben. 
 
Előttünk álló feladatok: 
 

1) Helyi termelői adatbázis kiszélesítése, teljes kínálat felszínre hozása, megjelentetése a 
natúrpark honlapján. 

2) Helyi termék polcok létrehozása erre nyitott üzletekben (pl. ajándékboltokban, helyi 
élelmiszer boltokban, turisztikailag forgalmas bemutatóhelyeken, szállásokon, 
éttermekben)  

3) Helyi termék webshop létrehozása a távolabbi vagy külsős vásárlóknak. 
4) Helyi termelői igazolvány kiállítása a nagykátai, sülysápi vagy egyéb piacokon a 

valódi helyi termelőknek, helypénz kedvezménnyel, vagy egyéb módon segíteni a 
helyi termelőket a piacainkon. 

5) A feldolgozás mértékének növelése, mely nagyban megnöveli a termék értékét, és 
munkahelyeket teremt a helyi lakosságnak. 

6) Gazdasági együttműködések létrehozása, belső kereskedelem szélesítése, rövid 
ellátási láncok kiépítése a helyi termelők és közintézmények között (pl. helyi 
alapanyagot vásároljon a konyha, ami helyben elérhető és megfelelő minőségű, azért 
ne menjünk a térségen kívülre) 

7) Szomszédos önkormányzatok összedolgozása, eszköztárak megosztása (pl. 
rendezvények esetén gépek, technikai eszközök, rendezvénysátrak, stb. kölcsönzése, 
bérbeadása egymásnak) 

8) Helyi termékekkel, üzemekkel kombinált turisztikai programok. A turisztikai 
program-csomagokba, pl. egy napos buszkirándulásba egy helyi termelőt, vagy 
gazdaságot is beiktatni. 

9) Natúrpark védjegy minősítési rendszer kidolgozása a helyi termelőknek és 
szolgáltatóknak. 

10) A natúrparki rendezvényeken helyi termelők előnyben részesítése, az ő áruik, 
szolgáltatásaik igénybe vétele a külsősökkel szemben.  

11) Helyi munkavállalók előnyben részesítése – amennyiben lehet, helyi munka-
vállalókkal töltsük fel az állásokat az ingázás csökkentése, és a helyi lakosok segítése 
érdekében. 

12) Háztáji kiskertek, gyümölcsösök újraindításának támogatása tanfolyamokkal, 
vetőmaggal, facsemetével az egyházi és iskolai fajtamegőrző kertek mintájára.  

13) Natúrpark kedvezményi kártyarendszer kiépítése (lakossági, üzleti és turisztikai 
kártya kategóriákban) a helyi fogyasztás és kereskedelem élénkítésére. 

14) Megújuló energiákkal működő rendszerek (napelemek, napkollektorok, geotermikus 
hőszivattyúk, termálvíz-fűtéses rendszerek) minél szélesebb körű alkalmazása.  

15) Az egykori országos vásár visszaállítása Nagykátán, mely élénkítené a helyi 
kereskedelmet, és újabb lehetőséghez juttatná a helyi termelőket, állattartókat. 



 
IV. pillér - a táj szépségére, harmóniájára, természeti és kulturális adottságaira, sajátos 
értékeire építő és azt fenntartó turisztikai és rekreációs kínálat megfogalmazása, a gyógyulást 
és pihenést elősegítő termékfejlesztés, desztináció-építés, turisztikai piacra vitel, közös 
értékesítés segítése, támogatása. 
 
A turizmus területén első, legfontosabb lépés a már meglévő turisztikai kínálat térségi szintű 
összefogása, hatékonyabb menedzselése, propagálása. Valamint a különböző szolgáltatások 
kapcsolása, kapcsolati rendszerek kiépítése a lehetséges partnerek között. Fontos lenne egy-és 
többnapos programcsomagok kidolgozása a különböző érdeklődésű és korosztályú 
vendégkörök számára. A térségben jelenleg nem működik az egész térséget ismerő és 
képviselő turisztikai információs pont, iroda, nincs turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezet, ezért ennek felállítása minél előbb szükséges. 
 

1) A Tápió Natúrpark egyedi, jellegzetes vonásait megjelenített natúrpark logó 
megtervezése. 

2) Az egész térséget lefedő natúrparki honlap – www.tapionaturpark.hu – létrehozása, 
mely tartalmazza a térség és az egyes települések látnivalóit, nevezetességeit, 
turisztikai kínálatát, a natúrpark program-naptárát, helyi termelők és kézművesek 
elérhetőségét, a natúrpark térképét a jelzett túraútvonalakkal és tanösvényekkel.  

3) Turisztikai ajánlatok, programcsomagok összeállítása egy- és többnapos 
tartózkodással, különböző célcsoportoknak. Partnerhálózat, együttműködések 
kiépítése. 

4) Kapcsolat kiépítése a szomszédos Tourinform Irodákkal (Cegléd, Jászberény, 
Gödöllő), és egyéb turisztikai szervezetekkel (pl. Magyar Természetjárók Szövetsége) 
natúrparki szóróanyagok eljuttatása. 

5) A Tápió Natúrpark térképének elkészítése a látnivalók, különböző szolgáltatások 
feltüntetésével. Először digitális formában, mely okos telefonon keresztül is elérhető, 
letölthető a natúrpark honlapjáról. Majd, nyomtatott formában is, melyet a települések 
információs pontjain (forgalmas piactér, vasútállomás). Valamint minden településen 
információs táblák kihelyezése egységes fa tartószerkezeten, mely a natúrpark térképe 
mellett hátoldalán a település térképét is feltünteti. A tablók QR-kódot is kapnak. 

6) Hagyományos nyomtatott turisztikai kiadványok, prospektusok készítése a Tápió 
Natúrpark kínálatának bemutatására.  

7) Zöldút hálózat kijelölése a helyi gyalogos, lovas és kerékpáros szervezetekkel 
együttműködve. Okos telefonra letölthető alkalmazás (APP) elkészítése, mellyel a 
részletes információk letölthetők az egyes bemutatóhelyekre, szolgáltatókra és 
útvonalakra. 

8) Havonta meghirdetett natúrparki túrák a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal és 
a helyi civil túrázókkal együttműködve. 

9) Turisztikai információs pont(ok) felállítása. A nagyobb forgalmú bemutatóhelyeken, 
szállásokon, éttermekben turisztikai információs fal, prospektus tartó kihelyezése a 
natúrparki programkínálat ajánlására. Hasznos lenne a munkaszervezet irodáját is 
könnyen elérhetővé, láthatóvá tenni, mely szintén működhet infó pontként is. 

10) Natúrparki kerékpár flották és kölcsönzési pontok kialakítása a távolabbról érkező 
turisták számára, mivel a kerékpár sokszor alkalmasabb eszköz a terepi útvonalakra, 
emellett egészségesebb és környezetkímélőbb is. 

11) Újabb túraútvonalak, tanösvények, pihenőpontok kialakítása azon településeken, 
ahol jelenleg semmiféle információs rendszer nincs a település látnivalóiról, 
nevezetességeiről. 

12) A falusi turizmus erősítése családok, baráti társaságok által igénybe vehető 
szálláshelyek kialakításával, valamint a már működő falusi vendéglátók 
szolgáltatásainak bővítése. A régi lakóházak mellett erre alkalmasak lehetnek az 
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egykori présházak, nyaralók is, ha megfelelő stílusban vannak kialakítva. 
13) A horgásztavak jobb kihasználása. Versenyek, rendezvények szervezésével, vagy 

akár újszerű szolgáltatások (pl. jetsky, csónakázási lehetőség) bevezetésével. Ahol van 
alkalmas épület, vendégház kialakítása hosszabb tartózkodásra, vagy hétvégi 
rendezvények megtartására. 

14) Lovas turizmus erősítése. A Natúrpark táji adottságai kiváló lehetőséget nyújtanak a 
tereplovaglásra, ez egyelőre egy abszolút kihasználatlan terület. Illetve az egyéni 
lovaglás mellett esetleg lovas kocsis útvonalak, kirándulások is szervezhetőek, az 
egykori történelmi utak mentén. (pl. a Sóút mentén). 

15) Programegyezető kerekasztal felállítása. A térségi, települési programok 
összehangolására célszerű lenne egy fórumot létrehozni, ahol a települések képviselői 
egyezetik az időpontjaikat, hogy lehetőleg ne szervezzenek rá egy szomszédos 
település eseményére. Illetve ez hasznos adatszolgáltatója lehet a natúrpark 
programnaptárának. 

16) Strandok, gyógyfürdők fejlesztése. Költségvetésileg ez a leginkább forrásigényes 
terület, és szinte minden strandos település igényt tartana rá. Legnagyobb problémát a 
fedett fürdő részek hiánya okozza, amit nem könnyű orvosolni. De addig is érdemes 
lenne kisebb költségű fejlesztéseket létrehozni (sportpályák kialakítása, egyéb 
szabadidős, játék, szórakoztató eszközök beszerzése, parkosítás 

17) Tájházak, falumúzeumok népszerűsítése. A térség majd minden második településén 
működik valamilyen jellegű tájház, helytörténeti gyűjtemény. De ezek egy részét 
kevésbé látogatják. Néhány településen különböző programkapcsolásokkal igyekeznek 
ezeket bevonni a helyi rendezvényekbe, sőt akár turisztikai programként is 
hasznosítják (szabadtéri lángos sütés, népi játékudvar, kézműves mesterségek), 
melyekről példát lehet venni, illetve új egyedi programokat is ki lehet találni. 

 
A fenti célokat és feladatokat a lehetséges pályázati forrásokból, a natúrpark partnerek 
önerejéből és támogatásából kívánjuk megvalósítani. A közös, egész térséget érintő 
projekteket a Közalapítvány, mint a Natúrpark munkaszervezete szervezi, valósítja meg. Az 
egyes településeket érintő fejlesztéseket a helyi önkormányzatok, más állami szereplők 
(DINPI, erdészetek) szolgáltatók, termelők, civil szervezetek saját hatáskörön belül intézik a 
munkaszervezet tájékoztatásával és azzal együttműködve. 
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