Pánd

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
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Polgármesteri köszöntő
Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Pánd község nevében!
Megtisztelô számunkra az ön, érdeklôdése, remélem,
hasznos információkat talál településünkrôl ebben a
kiadványban.
E néhány oldal célja hogy az érdeklôdô olvasó tájékoztatást kapjon községünkrôl, ezért igyekszünk településünkrôl teljes, hiteles, képet nyújtani, lehetôség
szerint mindenre kiterjedô információt nyújtani.
Így kívánatos célpont leszünk, lehetünk az ide látogató szemében.
Ezen néhány oldalon keresztül azonban nem derül ki, hogy Pánd és
környéke mennyire gyönyörû, természeti látnivalóban gazdag, és lakói
milyen kedves, vendégszeretô emberek.
Ezért remélem, hogy személyesen is ellátogat hozzánk!

Ôszinte tisztelettel és barátsággal,
Lázók József
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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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Történeti áttekintés
A falu elsô okleveles megemlítése 1275-bôl való. A váci káptalan elôtt kiállított oklevél a következô sorokban jegyzi meg községünket: „… és azon átmenve egy úthoz, melynek mindkét oldalán van határjel, s az úton határjelek között egy Harastfeugh nevû völgyhöz, s azon keresztül a
Harasthfeu nevû föld mellett van három határjel, azután Pang falu felé halad…”
A X-XI. században épült fel Pánd elsô, 1776-ig álló temploma. A ceglédi prédikátorok által terjesztett reformált hitet követve vált községünk lakosságának jelentôs része református hitvallásúvá. A XV. Század közepétôl 1944-ig több nemesi família, így egészben, bizonyos idôszakokban
csak részben a Szilassy család birtokolta községünket.
Településünk a XVIII. Században élte fénykorát. A nagyszámú iparosság felvirágoztatta a falut,
emellett a gazdaságban jelentôsen nôtt a föld szerepe.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc toborzása alkalmával Pánd lakosai közül többen
is katonának álltak. A tápióbicskei csata után (1849. április 4.) községünkben sebesülteket ápoltak, és huszárokat temettek el.
1902-ben felépült a mai községház épülete. 1907-ben bontották le a Szilassy kastélyt, helyére
alakították ki 1912-re a Pándi Általános Iskola intézményét. Az I. világháborúban 307 pándi
lakos harcolt, 86-an meghaltak.
A régi Pándi Mûvelôdési Házat – a lakosok anyagi támogatásával – 1941. szeptember 28-án
jeles mûsorral nyitották meg. Az I. világháborús hôsi emlékmûvet Pándi Kiss János szobrászmûvész alkotta. A szobrot1938. október 31-én avatták fel. A mûdarab talpazatára 2006 júliusában
új táblát helyeztek el az 1944. november 8-i bombatámadás halálos áldozatainak emlékére.
1944. november 12-én délelôtt érkeztek meg községünkbe az elsô szovjet katonák Cegléd és
Pilis felôl. A front gyorsan áthaladt a falun, néhány ágyúlövedék csapódott be. Pár nappal a
falu felszabadítása után repülôteret alakítottak ki a község északi részén, amely1945. áprilisáig
mûködött. 1948-ban a Képes Kálvin Kalendáriumban megjelent dr. Mészáros István lelkipásztor:
Pánd, 1848 címû publikációja. 1977. március 31-én adták át az új Pándi Mûvelôdési Ház és
Könyvtár épületét a pándi születésû Gáspár Sándor (az egykori Szakszervezeti Világszövetségnek és a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke) hangsúlyos, szívélyes támogatásának
köszönhetôen. Millecentenáriumi ünnepséget tartottak címer-, zászló- és pecsétavatással 1996.
november 23-án a kultúrházban. A rendezvényen a település vendégül látta az említett Gáspár
Sándort is.
1999. július 10-én bonyolították le az elsô megszervezett falunapot. A 2004-es esztendô végére
a Szilassy úton megépült a Pándi Egészségügyi Centrum.
2010. július 10-én tartották meg – a falunapot felváltva, egyben hagyományteremtô céllal – az
I. Pándi Meggyfesztivált színes szabadtéri programokkal.
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1999. július 10-én bonyolították le az elsô megszervezett falunapot. A 2004-es esztendô végére
a Szilassy úton megépült a Pándi Egészségügyi Centrum.
2010. július 10-én tartották meg – a falunapot felváltva, egyben hagyományteremtô céllal – az
I. Pándi Meggyfesztivált színes szabadtéri programokkal.
Községünk címere
A címer azért pajzs formájú, mert Pánd lakossága minden körülmények között toborzott katonákat, ha az ország érdeke úgy kívánta. A három halom a Gödöllôi-dombságban található pándi
határ dombos területeit, lankás vonulatait jelzi. A ferdén kékre és aranyszínûre osztott pajzsmezôk a Pest megyéhez való tartozást szemléltetik. A négy kék hullámvonal azt a négy forrást
– Szilas, Diós, Szopókás, Sóskarét – jelöli, amelyek a Pándi-patakot táplálják. A kék felületen
lévô sokágú aranycsillag utal falunk református hitvallására. A fekete sas a község névadójának
besenyô származására hívja fel a figyelmet, aki a Pand nevet viselte. A mai Pánd területének
tulajdonosává ô vált, és róla kapta településünk nevét is. Pánd jelentése: Örs.
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Büszkeségeink
Hugonnai Vilma
1847. szeptember 30-án született Nagytétényben – grófi család ötödik gyermekeként. Miután
befejezte a leányiskolát, férjhez ment Szilassy Györgyhöz, 1865-ben költözött Pándra. 1869ben értesült arról, hogy a zürichi egyetem orvosi szakosztályán már hölgyek is tanulhatnak. Férje
beleegyezésével, de anyagi támogatás nélkül, nagyon nehéz körülmények között élt külföldön.
1879-ben orvosi oklevelet szerzett Svájcban, ezt 1897-ben már itthon is elismerték, így ô lett az
elsô magyar orvosnô. 1922-ben halt meg Budapesten. Hamvai a Kerepesi úti Nemzeti Pantheonban vannak.
Pándi Kiss János
Kiss János Pándon született 1905-ben. Az iskolai tanulmányait is itt kezdte, majd Budapesten
érettségizett. Elvégezte az Iparmûvészeti Fôiskolát. 14 évet élt Rómában, az olasz akadémián
tanult. Alkotásai, épületplasztikái, síremlékei több talján és magyar városban megtalálhatók.
A nevéhez a Pándi megkülönböztetést a 30-as években vette fel. 1960-ban önálló kiállítást
tartott a Budapesti Mûcsarnokban. 1981-ben Budapesten halt meg, végakarata szerint július
24-én a pándi temetôben temették el. Özvegy felesége településünknek ajándékozta a szobrász
hagyatékának egy részét, amely 1982. augusztus 20-ától állandóan megtekinthetô a mûvelôdési
házban.
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Pósta Sándor
1888. november 25-én, Pándon született. Nagyon sokoldalú személyiség volt, igazi polihisztor.
Kolozsvárott végezte el az orvosi egyetemet, fogorvos lett, a világ azonban kivételes technikájú
kard- és tôrvívói teljesítményére figyelt fel.
Egyedi stílusával a vívósport nagy egyéniségei közé nôtte ki magát. Kard nemben egyéni olimpiai bajnok lett 1924-ben, Párizsban. Ugyancsak a VIII. nyári olimpiai játékokon tagja volt az
ezüstérmes kard-, és a bronzmedáliáig jutó tôrcsapatnak.
Sportkarrierjét csaknem derékba törte az I. világháború. A lövészárokból komoly csípôsérülésekkel tért haza. Bécsben meg kellett operálni. Sohasem gyógyult meg teljesen, de még ez sem
akadályozta meg ôt abban, hogy a csúcsra jusson. 1952. november 4-én hunyt el Budapesten.
A Szilassi/Szilassy család
A Szilassi/Szilassy család 5 évszázadon keresztül élt Pándon és tulajdonolt nagy földbirtokokat. A família egyik prominens tagja, Szilassy József jeles gazda, kertész és gyümölcstenyésztô
hírében állt.
Modifikáltatta a pándi udvarházat, amely a XIX. Század elejétôl immár kastély jelleget vett fel.
Az európai hírû angolkert 1806 és 1815 között jött létre. Kastélyuk falait és erôdítményeit a falu
központi részén húzták fel a XVIII. század közepén – Szilassy László fényes pompát teremett
meg ezzel.
A Szilassyak a kúria, a templom és a község egyes felszíni területei, épületei alatt alagutat alakítattak ki titkos közlekedés és rejtôzködés céljából. A család tagjai közül többen részt vettek a
magyar történelem legjelentôsebb harcaiban. 1904 és 1907 között bontották le a Szilassy-kastélyt, és a helyére építtették meg az új iskola létesítményét, ez 1912-re készült el.
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Mûemlékek, kulturális és közszolgálati intézmények
Református templom
A X-XI. században épült, 1776-ban lerombolták. Helyére 1779 és 1781 között Jung József
építész és Haber József ácsmester tervei alapján építették meg a község központjában a ma
mûemléki védettség alatt álló, késô barokk stílusú templomot. 1975-tôl 1981-ig modernizálták, és
új gyülekezeti termet alakítottak ki. 2002. szeptember 14-én a renoválási munkálatokat követôen
hálaadó istentiszteletet tartottak, amelyen vendégként részt vett Orbán Viktor államférfi és Balogh
Zoltán országgyûlési képviselô, államtitkár. A templom kertjében Emlékpark található, amelyet
2008. július 12-én avattak fel. Itt található a Trianon-emlékmû, a templom megépítése érdekében
az elsô lépéseket megtevô Szilassy család egyes tagjainak sírhelye és Bendek Béla lelkipásztor
emlékhelye, helyi kopjafák.
I. és II. világháborús emlékmû
Pándi Kiss János alkotását 1938. október 31-én, az I. világháború befejezésének 20. évfordulóján avatták fel. Talpazatán, egy bronztáblán tüntették fel annak a 86 pándi katonának a nevét,
akik az I. világháborúban estek el. 1989-ben újabb 44 név került fel a mûemlékdarab felületére
– a II. világháború hôseinek emléke elôtt tisztelegve. A pándi születésû mûvész édesanyja és
édesapja mesteri képmását formálta meg ezzel az eszményi alkotással.
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Pándi Általános Iskola
1891-ben 266 tanköteles diák élt Pándon, a két tanító és a két tanterem már kevésnek, illetve szûkösnek bizonyult. A lebontott Szilassy-kastély helyére építették fel az új iskolát. 1912-tôl
az új épületben folyik a tanítás. Az államosított iskola elsô igazgatója Péczely Ferenc volt. A
nyolc tantermes épület udvarában tágas, gyermekbarát, sportolásra alkalmas aszfaltpálya és
gyepesített, fákkal ornamentált terület található. 2009. március 15-én a helyi önkormányzat ás
a Magyar-Örmény Kulturális Egyesület Czetz János emléktáblát avatott az iskola fôbejáratánál.
A honvédtábornok 1849-ben, a szabadságharc bukása után a Szilassy-kúriában rejtôzködött
a Habsburg-terror elôl.
Ôszirózsa nyugdíjas klub
Fellépésekkel, énekkel, tánccal színesítik községünk rendezvényeit és segítenek, ahol csak tudnak.
Mûvelôdési Ház
1977. március 31-én adták át a Pándi Mûvelôdési Házat és a Könyvtárat. Nemzetközi néptánctalálkozót is rendeztek itt görög, olasz és magyar táncosok részvételével 1992. augusztus 22-én.
Három esztendôvel késôbb a Mûvelôdési Házban került sor a millecentenáriumi ünnepségre:
zászló-, címer- és pecsétavatás szerepelt a programban. A rendezvényen vendégként megjelent a falunkat örökre szívébe záró Gáspár Sándor, az akkori Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának tagja, Pándon született politikus. Jelenleg felújítás alatt áll, új külsô nyílászárókat,
hôszigetelést és új színt kap. A kultúrház színházterme 180 férôhelyes. Kisebb termei a település
közösségi életének, klubtalálkozóinak adnak otthont. A könyvtár 16.200 kötetet és számos folyóiratot tartalmazó állománnyal áll az olvasók rendelkezésére.
A Pándi Református Templom falán lévô márványtábla
1782-ben, a református templom felszentelésének napján avatták fel ezt az emléktáblát.
Mária Terézia királynô jóváhagyásával tették le a pándi helvét hitvallásúak templomának alapjait. A mûemlékdarabon feltûntették azon fôméltóságok nevét, akik közremûködtek az építés
megvalósításában, így Szilassy Jánosét is.
A2013-14 évben Pánd falu megújítása EMVA pályázat keretében felújított ravatalozó épülete
és a tájház.
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Természeti kincseink
A falu déli határában elterülô Hársas-völgy kiváló kirándulóhelyszín. Itt több mint kétszáz éves
fák maradványaként még molyhos tölgy is található. Az egykori lôtér, a cukorsüveg alakú domb
és a gesztenyesoros dûlôút festôi környezetben várja a turistákat.
A völgy nyugati végén fekszik a Tápió-mentén egyedülálló módon, csak itt fennmaradt borókás
legelô. A dombok löszgyepein tucatnyi védett növényfaj, így tarka nôszirom vagy nagyezerjófû
is virágzik.
2003-ban a pándi határban bukkantak rá a Magyarországon kevésbé elterjedt, ezáltal fokozottan védett pannon gyíkra. A löszfalas vidék az egyik legnagyobb gyurgyalag kolóniának ad
otthont.
A völgy bejáratánál kiemelkedô Bongrádi-hegyrôl nagyszerû panoráma nyílik a falura. Pánd külterületei a természetjárás csodás tájékai. A tekintélyes növény- és állatvilág, a természeti értékek
révén a turisták paradicsoma ez a vidék.
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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)

14

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 Nagyközség
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 Nagyközség
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város
Önkormányzata

Civil szervezetek:
Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • 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.

