Gomba

Államtitkári köszöntő
Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll.
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a függetlenség feladásával egyenlô.
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi
nem fekete-fehér a politikában sem.
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése
nélkül legyenek felhasználva, hanem integráltan, s a helyi politikai, gazdasági és
civil szereplôk bevonásával.
Magyarország csatlakozása után a magyar vidék is bekapcsolódott ebbe a programba, s jelentôs uniós források léptek be a vidéki települések fejlesztésébe.
Ezért akárhány vélemény hangzik el az uniós tagság megítélése kapcsán, mindig
figyelemmel kell(ene) lenni e nem jelentéktelen körülményre.
Arra, hogy megújultak a településközpontok, az értéket hordozó épületek, hogy
a vállalkozások sora lendült fel, hogy a vidéki életkörülmények folyamatosan változtak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett.
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemelkedésének részese lesz a helyi akciócsoport.
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elônyükre válik.
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetôleg jól hasznosulnak.
Rengeteg múlik a helyi szervezeteken, a kezdeményezôkészségen, a körültekintô
tervezésen.
S ha találkozik a helyi szándék a nagypolitikai akarattal, az minden sikernek
forrása lehet.
Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen.

Czerván György

agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Elnöki köszöntő
A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok,
természetjáró turisták kedvelt paradicsoma. E térség lakói
híven ôrzik hagyományaikat, megoldást keresnek korunk
társadalmi és gazdasági kihívásaira a vonzó emberi
környezet megteremtéséért és fenntartásáért. Az Európai
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek.
2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvételével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredményes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi koordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Monorierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Sülysáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság,
Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószôlôs, Tóalmás, Újszilvás és
Úri. Egyesületünk az ÚMVP Irányító Hatóságától kapott jogosultságával Helyi
vidékfejlesztési Stratégiát alkotott, majd igyekezett azt megvalósítani, ezáltal
térségünk az említett idôszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési forrást
tudott mozgósítani. Megújult közterek, középületek, templomok, játszóterek,
színvonalas kulturális, hagyományôrzô és egészségtudatos rendezvények, környezetbarát fejlesztések, gyarapodó vállalkozások, szolgáltatások, turisztikai
attrakciók jelzik azt, hogy vidékünk élni tudott a lehetôségekkel. Egyesületünk
a 2014-2020-as európai uniós programozási idôszakban új Helyi Fejlesztési
Stratégiát alkotva segíti a LEADER-program helyi lebonyolítását. Bízunk abban,
hogy a Homok-hátság felsô részén és a Tápió-vidéken élô emberek szorgalma a
fiatalokat is helyben tartó, élhetô vidéket teremt. Egyesületünk munkaszervezete
a Tápiószelén található Civil Szolgáltató Központban a hét minden munkanapján ügyfeleink rendelkezésére áll. Alapvetô érdekünk helyi értékeink felkutatása,
fejlesztése, a jó ötletek megvalósítása. A jövô sikereihez is összefogásokon
keresztül vezet az út. Kérjük, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk
bizalommal!

Kovács Ferenc

A HAJT-A Csapat Egyesület
elnöke

3

Polgármesteri köszöntő
Kedves Olvasó!
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Szeretettel köszöntöm Önt, akár a valóságban, akár
csak a képzeletében van most jelen Gomba községben, a monori járásban, Pest megyében. A következô oldalakon egy kontinensnyi kiterjedésû támogatási rendszer mögöttünk hagyott idôszakának
szemüvegén keresztül szemléljük majd településünk
változásait, de elôtte néhány mondatban általános
tudnivalókat sorolok szûkebb hazánkról. Nekünk, itt
a Gödöllôi-dombság déli lankáin, páratlan természeti környezet jutott.
Nem vagyunk messze az 50 kilométerre fekvô fôvárostól, hiszen Budapest szívébôl egy óra alatt még átszállással is eljut az ember vonattal és
busszal Gombára. A jó közlekedésbôl adódó viszonylagos közelségnek
elônye, hogy a város zaja már nem ér el bennünket, hátránya viszont,
hogy sokan – napközben magára hagyva a települést – a lakóhelyüktôl
távol találják meg a munkahelyüket. A domborzat által meghatározott
utcaszerkezet és a XVIII. századi mûemlék épületek (református templom, kastélyok, kúriák), valamint a völgyekkel és mesterséges tavakkal
szabdalt táj sajátos hangulatot kölcsönöz Gombának. A 3976 hektáron
elterülô 2984 lelkes (2014. évi adat) községnek önálló polgármesteri hivatala, óvodája, református egyházi fenntartású iskolája, védônôje, orvosa és fogorvosa, valamint egy szociális és kulturális intézménye van.
A helyi társadalom korösszetétele biztató, a két köznevelési intézmény
együttes gyermeklétszáma hosszú ideje meghaladja a négyszáz fôt.
Helyben található posta és patika, a közétkeztetést pedig 600 adagos
önkormányzati konyha biztosítja. A vállalkozói hajlam – sajnos – csak
elégséges, a település kereskedelmi ellátottsága átlagos, közbiztonsága
jónak mondható. A dombok között megbúvó település még a török idôk
alatt sem halt ki, többnyire ebbôl fakadóan nincs kisebbség a faluban.
Vallásukat tekintve a helyiek többsége református, illetve római katolikus,
mindkét gyülekezetnek temploma van a településközpontban.
Tartson velem egy fejlesztési sétára!
Lehota Vilmos
polgármester

Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.
A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordulóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 támogatásban is részesült. Az odaítélt, teljes támogatás elérte a 2 milliárd
240 millió forintot. Falumegújítás és – fejlesztésben 28, vidéki örökség
megôrzésében 3, turisztikai tevékenységek ösztönzésében 16, mikrovállalkozások létrehozásában és fejlesztésében 8, míg LEADER jogcímben
208 pályázati nyertes kihirdetésére került sor.
A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezésnek tekinthetô
LEADER program célja a térségi belsô erôforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplôk közötti együttmûködés
megalapozása és a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése,
megvalósítása. A hazai és a nemzetközi régiók, térségek és települések
közötti együttmûködések különbözô formáinak támogatása a hasonló
adottságú és a hasonló problémákkal szembenézô területeket kovácsolja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás
segíti a vidék megerôsödését.
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidékfejlesztésben érdekelt szereplôket, az érdeklôdôket!
							
							

Faragó Júlia
munkaszervezet-vezetô

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei
Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu
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Település bemutatása
Hét esztendô távlatából értékelve bizonyára elmondható, hogy a több ezer éve lakott terület,
vagyis az idén 677 éves oklevél alapján már 1337-ben is létezô falu lehetôségei ritkán sûrûsödtek ennyire. A közösségi, hazai és önkormányzati források ésszerû felhasználásával a XIX. és a
XX. századok elejére jellemzô gombai felvirágzás megismétlôdhet ebben a században is, ha a
támogatások sora a jövôben is folytatódik…
Már a 2007-2013-as idôszakra is tudatosan készült a fiatalos lendülettel induló, 2006-ban megválasztott önkormányzat. Még az elsô pályázatok megjelenése elôtt, 2007 májusában elfogadta
az integrált településfejlesztési stratégiáját (a továbbiakban: ITS), amelyet lehetôségei szerint
végre is hajt.
Elsôként az egészségház akadálymentes korszerûsítésére kerülhetett sor a 2007-ben beadott és
2008-ban elnyert KMOP-4.5.3-2007-0059 azonosító számú pályázat segítségével. A támogatás nyomán teljes körû akadálymentesítést hajtottunk végre az épületen. Az elnyert támogatás
összege 10 millió forint volt, amelyet az önkormányzat a szükséges önerôn felül kiegészített,
így a fûtés, a nyílászárók és a burkolatok korszerûsítése is megvalósult 2008 decemberére. Az
ITS-ben foglalt további egészségházi beavatkozásokat szintén pályázati forrás igénybe vételével
tervezi az önkormányzat.
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Az önkormányzat az elsô vidékfejlesztési pályázatát a falumegújítás és – fejlesztés támogatási jogcímen nyújtotta be 2009-ben egy településközponti homlokzat felújítására, szabadtéri
elárusítóhely létesítésére és játszótér építésére. A pályázat támogató határozatának 2011-es
megérkezése után megkezdôdött a végrehajtás engedélyeztetési folyamata, valamint a hatósági engedélyezéshez nem kötött játszótér megvalósítása. A falu központjában, az intézmények
közelségében, kétezer négyzetmétert meghaladó területen került kialakításra a közhasználatú
játszótér, amelyet a parkosítás után 2012 májusában, gyermeknapon vehettek használatba a
legifjabbak. A környék legszebb játszótere 26.267.706,- Ft támogatással valósult meg, amellyel
az ITS újabb beavatkozása teljesült.
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Az idôszak pénzügyileg is teljesült támogatásai közül a legnagyobb összegû hazai forrásból érkezett a településre 2012 decemberében, amikor az állam átvállalta az önkormányzat
182.931.000,- forint összegû fejlesztési hitelállományát. A hiteleket az ITS által diktált indokoltsággal – elégséges pályázati lehetôség hiányában – az önkormányzati utak felújításának és a
rendezvényház építésének fedezetére vette fel a település 2010-ben és 2011-ben.
Az útfelújításra elnyert 17.142.000,- Ft hazai (TEUT) támogatás mellé 130.000.000,- Ft fejlesztési hitel felvételével 2010-ben hajtott végre útfelújítási programot az önkormányzat. A programban 29 ezer m2 mellékút újult meg – többsége szegéllyel ellátva –, amely a település belterületi
úthálózatának 74%-a, valamint a kevésbé elhasználódott utak, illetve a még nem eléggé beépült
utcák útjainak javítását és 997 méter járda aszfaltozását végezték el a kivitelezôk. A falu belsô
közlekedési viszonyai összehasonlítható mértékben javultak.
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Szintén 2012 végén átvállalt, 56.000.000,- Ft fejlesztési hitel segítségével kezdôdött 2010-ben
a rendezvényház építése, amely napjainkra a megnövekedett étkeztetési igényeket kiszolgálja
és a településhez méltó méretû rendezvényteret biztosítja. Az elsô ütemében 2011-ben átadott
konyha a teljes közétkeztetést, az étkezô a diákétkeztetést látja el, valamint a 2013-ra befejezett rendezvényterem kész befogadni a település rendezvényeit. Mindezek mellett – célszerû
beruházói társítással – a rendezvényház remek helye lehet a nagyobb családi és céges rendezvényeknek is, hiszen konyhája és rendezvényterme együtt használva a vacsorával egybekötött
nótaestektôl a lakodalmakig sok alkalommal megfelelt már.
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében az integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT) kialakítására igénybe vehetô támogatási jogcímre 2009 októberében pályázott
az önkormányzat, miután a címbirtokosi pályázaton eredményesen szerepelt. A program támogatási pályázatában 2011. márciusi határozatával biztosított forrást a helyi IKSZT kialakítására, amely a szükséges engedélyeztetési és közbeszerzési folyamatot követôen 2012 júliusában
kezdôdött meg az egykori patikából és a civil szervezetek által használt helyiségekbôl. A Civilház
2013 áprilisában került átadásra, amelynek létrehozásához és berendezéséhez 52.569.630,- Ft
vidékfejlesztési támogatást nyert el az önkormányzat.
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A falumegújításra és –fejlesztésre elnyert támogatásból 2012-ben a játszótér megvalósult, a homlokzat-felújítás és a szabadtéri elárusítóhely kialakítása a Szemôk Balázs tér felújításával együtt
kezdôdött 2012 ôszén. Az egykori tûzoltó szertár és szolgálati lakás épülete teljesen új homlokzatot kapott, amelynek földszintjén egy vendéglátó egység mûködik. Az emeleti lakás helyén az
önkormányzat – nem pályázati forrásból – közbiztonsági központot alakított ki. A térre – egyedi
építészeti megoldással – szabadtéri elárusítóhely (helyi nevén góré) létesült, amely kinyitott állapotában hat elárusító pultot biztosít a termelôk és kereskedôk számára. Az új homlokzat és az
elárusítóhely megvalósítására az ÚMVP 23.765.574,- Ft támogatást nyújtott. A tér növényeit és
utcabútorait, valamint a Rákóczi út és a Petôfi utca mellett létesített parkolókat az önkormányzat
a pályázati támogatáson kívül finanszírozta.
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Civil szervezeti kezdeményezés után az önkormányzat lassan egy évtizede alakítja és fejleszti a
Községháza (egykori Fáy-kúria) és a rendezvényház mögött lévô, a kúria utolsó tulajdonosa után
csak Kenyeres-kertnek nevezett területet. A megálmodott sport- és szabadidôpark funkciókhoz
szervesen kapcsolódik a 2012-ben átadott játszótér, valamint a hazai támogatásokból fokozatosan fejlôdô sport-terület. BM rendeletek alapján pályázva 2011-ben 2.812.000,- Ft támogatást
ítéltek meg sportpálya világítás és kapuk építésére, 2012-ben 13.286.000,- Ft támogatással
sikerült kialakítani az aszfaltburkolatú kézi- és kosárlabda pályát. 2011-ben benyújtott pályázat
alapján 2012-ben kapott elsô ízben támogató döntést az önkormányzat az ÚMVP IV. tengelyeként, az ú.n. LEADER forrásokból. A Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése címû pályázati kérelemben a kertben található vadgesztenye-fasor meghosszabbítását, a természetismereti tanösvény néhány tablójának újbóli elkészítését és Fáy András egykori haszonkertjének megidézését
vállalta az önkormányzat. A LEADER forrásból 3.774.399,- Ft támogatásra számíthat a település
a mára 3,5 hektáros park fejlesztéséhez.
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Gomba Község Önkormányzata (Bénye Község Önkormányzata nevében is) kedvezményezettként támogatást nyert az egészséges ivóvíz biztosítására kiírt pályázatokon. 2011-ben összesen
19.750.000,- Ft támogatásból (KEOP-7.1.0 pályázat: 16.787.500,- Ft; BM önerô alap:
2.962.500,- Ft) kezdôdött a megvalósítási pályázat elôkészítése, amelyet 2013-ban nyertek el
a települések. A KEOP-1.3.0 programban biztosított 316.759.326,- Ft mellé 2014-ben a BM
önerô alapból megítélésre került a 40.985.085,- Ft támogatás is, így a 2015 júniusáig kivitelezésre kerülô ivóvízminôség-javító beavatkozás Gomba és Bénye számára teljes mértékben
finanszírozott lesz.
Sajnálatos módon nem csak a vállalkozási hajlandóság, de a pályázói aktivitás is alacsony a településünkön. Vidékfejlesztési forrásokból egy egyesület tudott jelentôs támogatást érvényesíteni
lovarda építésére, és egy további vállalkozás az adminisztrációjának könnyítésére.
További sajnálkozásra okot adó tény, hogy nem tudunk örömteli hírekrôl beszámolni a 2008-ban
benyújtott iskolaépítési és a 2009-tôl 2014-ig benyújtott óvodai pályázati kérelmekkel kapcsolatban, ugyanis forráshiány miatt elutasításra kerültek. Talán majd a következô idôszak kedvezôbb
lesz, ahogyan – remélhetôen – több civil és vállalkozó lesz sikeres a településrôl.
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A HAJT-A Csapat Egyesület szervei
Közgyûlés: Az egyesület legfôbb döntéshozó szerve, melyet 79 tag alkot.
Elnökség: Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 24 fôbôl áll.
Felügyelôbizottság: Az egyesület mûködésének és gazdálkodásának ellenôrzésére
létrehozott szerv, melynek feladatait 3 fô látja el.
Munkaszervezet: Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely az egyesület tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelenleg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre kerülô támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatokat
és támogatási kérelmeket értékeli, szükség esetén hiánypótoltatja a dokumentumokat,
valamint elvégzi az elnökség támogatási döntésének elôkészítô munkálatait. Kötelezô
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a VM és az MVH számára, továbbá szakmai
rendezvényeken továbbképzéseken vesz részt a hatékony ügyintézés érdekében.
Elnökség (24 fô)
Balatoni József (civil szervezet, Bénye)
Béres Károly (vállalkozó, Tápióság)
Fodor Zoltán (polgármester, Szentmártonkáta)
Horinka László (polgármester, Sülysáp)
Józsa László (képviselô, Tápiógyörgye)
Juhász Ildikó (polgármester, Kóka)
Kanizsár István (civil szervezet, Tápiószecsô)
Kaszanyi József (civil szervezet, Mende)
Kovács Ferenc (polgármester, Tápiószele)
Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)
Kökényesi József (civil szervezet, Tápióbicske)
Lehota Vilmos (polgármester, Gomba)
Lôrincz Tibor (civil szervezet, Pánd)
Ludmán Csaba (vállalkozó, Pilis)
Mészáros Sándor (polgármester, Nyáregyháza)
Nagy Gábor (vállalkozó, Tápiószentmárton)
Nagy István (vállalkozó, Szentlôrinckáta)
Nyíri Mihály (vállalkozó, Tápiószôlôs)
Petôné Vizi Valéria (vállalkozó, Péteri)
Rádi Sándorné (civil szervezet, Káva)
Dr. Szabó Teréz (polgármester, Úri)
Sziráki Károly (civil szervezet, Újszilvás)
Tarkó Gábor (civil szervezet, Farmos)
Tóth László (vállalkozó, Monorierdô)
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Felügyelôbizottság ( 3 fô)
Dr. Petrányi Csaba
(polgármester, Újszilvás)
Juhász Ildikó
(vállalkozó, Tápiógyörgye)
Kele Sándorné
(civil szervezet, Szentmártonkáta)
Az egyesület vezetô tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele Város polgármestere)
Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna
(Tóalmás Község polgármestere)
Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
A munkaszervezet
munkatársai:
Munkaszervezet-vezetô, A2 ügyintézô:
Faragó Júlia
Ügykezelô:
Faragó Csaba
Ügykezelô:
Kovács Dániel
A1 ügyintézô:
Tóth Gábor
A2 ügyintézô:
Kamuti Attila

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:
Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Önkormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Község Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Önkormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Tápiószôlôs Község Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Város Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányzata • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Város Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Község
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város
Önkormányzata

Civil szervezetek:
Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • Tápiógyörgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közösségért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Faluvédôk és Önkéntes Tûzoltók Közhasznú Egyesülete • Péteri Borbarátok Kör Egyesület
Összefogás Sülysápért Egyesület • Tápiómenti Tömegsport Alapítvány • Úri Községért
Közalapítvány

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

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

A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezete adja ki.

