Szentmártonkáta

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

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

/Tamási Áron/

Kedves Olvasó!
Köszöntöm Önöket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program befejezô évében!
A 2007-2014 közötti idôszak egyrészt küzdelmes,
munkával teli éveket, másrészt a sikeres pályázatok
által nyújtott örömteli célmegvalósításokat is jelentett.
Nagyközségünkben ez ideig végbement beruházásokkal, valamint a jövôben tervezett fejlesztésekkel
azt szeretnénk elérni, hogy intézményrendszerünk
(polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, könyvtár és teleház, házi- és gyermekorvosi ellátás, védônôszolgálat, családsegítô szolgálat), infrastruktúra-hálózatunk, közbiztonságunk feleljen meg a XXI. század elvárásainak.
Községünk lakosai, fiataljai, munkavállalói ne érezzék magukat hátrányos
helyzetûnek szülôfalujuk elmaradottsága miatt! Nekünk, szentmártonkátaiaknak, ez a település az otthonunk. Itt szeretnénk élhetôbb körülményeket
teremteni gyermekeinknek, unokáinknak. Az elmúlt idôszak fejlesztéseinél, a beruházásoknál prioritást kapott a nevelés-oktatás, a közmûvelôdés,
az egészségügy. Nagy hangsúlyt helyeztünk az esélyegyenlôség érvényesítésére, épületeink akadálymentesítésére, a hátrányos helyzetûek megsegítésére. Továbbra is számítunk a civil szervezetekkel való együttmûködésre. Rendezvényeinknél a hagyományápolás a meghatározó. Mindezek
mellett úgy munkálkodunk, hogy a lakosok szemlélete változzon. Érvényesüljön egy környezettudatosabb magatartás, hogy településünket ne
az illegális szemét-lerakóhelyek, hanem a parkosított, virágos utcák, terek
jellemezzék. Mindannyiunk feladata, hogy védjük a körülöttünk lévô környezetet, természeti örökségünket! Terveink között szerepel a Klíma területének önkormányzati tulajdonba vétele, épületeinek hasznosítása, munkahelyteremtés. Célunk továbbá az iskola mellett egy sportcsarnok építése,
valamint útjaink folyamatos javítása, megújítása. A jövôre nézve is bôven
van feladat, melyeket szeretnénk LEADER-, és egyéb EU-s támogatással,
valamint saját forrással és összefogással megvalósítani.
Fodor Zoltán
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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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Településünkről
Galgóczy Károly egyik monográfiájában így mutatja be településünket:
“A község emelkedett szép róna, s egymással szemközt álló két tornyos templomával, szôlôktôl, azután a határ déli részében terülô tölgy és homok erdôkkel környezett igen kellemes helyen fekszik.”
A község elsô okleveles említése 1349-bôl ismert. A XVI-XVII. században a Káta-család, majd a
XVIII. században a Prónay- és Battha családok birtoka volt.
A református templom építése 1783-tól 1785-ig tartott, a tornyot 1823-ban kapta. Az egy
homlokzati tornyos, késô barokk templom felszerelésébôl Szentpéteri József pesti ötvösmûvész
1845-ben készített aranyozott ezüst kelyhe, Goszmann György 1840-ben alkotott kelyhe, egy
trébelt ezüstserleg és a XVIII. sz. második felébôl származó ón-kupa érdemel említést.
A mai római katolikus templomot Migazzi váci püspök építtette 1782 és 1785 között.
A templom kései barokk (copf) stílusú berendezésében igen míves darab a szószék, az oltártábla
és a tabernákulum. A fôoltárkép feltehetôen Maulbertsch köréhez tartozó festô alkotása. A sötét
tónusú, de festôi kép témája: Szent Márton halottat támaszt fel.
A földesúri birtoklás építészeti emléke a 31-es út mentén lévô Prónay-, Dessewffy-, majd Polgár-kúria. A földszintes, klasszicista udvarház az elmúlt évek során több mezôgazdasági és ipari üzemnek adott otthont. A polgármester kezdeményezésére a képviselô-testület döntött az épületek
visszavásárlásáról, reméljük hamarosan az ingatlan teljes mértékben a település tulajdona lesz.
Településünkön három alapítvány, egy községi sportegyesület, és öt civil szervezet mûködik.
A vállalkozások száma 252, ezek közül sok a kisebb egyéni vállalkozó.

Református templom
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Kúria

Római katolikus templom

Fejlesztések 2007-2014

Intézményeink

Polgármesteri Hivatal
Sikeres pályázattal megvalósításra került az épület akadálymentesítése, belsô ajtók, valamint
a folyosó padlóburkolatának cseréje. Az épület aulájában, Leader pályázattal emlékhelyet alakítottunk ki.
Településünkön a legkisebbek nevelése az Aprajafalva Óvodában történik. Két, egymástól
távol esô telephelyen mûködik. Az Iskola úti óvoda épülete újszerû, korszerûen felszerelt. Akadálymentesítését pályázatból, az ablakok cseréjét önerôbôl fedeztük. Az Óvoda úti épületben
pályázati pénzbôl megtörtént az ablakok és a padlóburkolatok cseréje, valamint a vizesblokk
felújítása. Az épület külsô felújítására, szigetelésére, valamint fûtéskorszerûsítésre pályázatot
nyújtottunk be, melyrôl még nem született döntés.

Polgármesteri Hivatal

Aprajafalva Óvoda
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Községünkben két általános iskola mûködik.
A Szentmártonkátai Arany János Általános Iskola 2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, az épület fenntartása pedig az Önkormányzathoz tartozik. A képviselô-testület
döntése alapján az elmúlt években megvalósult a Battha S. úti épület teljes tetôcseréje, valamint
a nyílászárók cseréje.
A Bacsó Béla úti iskolaépületnél a tálalókonyha bôvítése, felújítása történt meg, valamint az ablakok és az épület festésére került sor.
A Székely József Általános Iskola egyházi fenntartású intézmény. Ebben az évben emelet- ráépítéssel fejlesztették az épületet.

Battha Sámuel úti iskolaépület
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Bacsó Béla úti iskolaépület

Székely József Református Ált. Iskola

Településünkön a közmûvelôdési feladatokat is a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár
és Teleház látja el. A könyvtár szervezésében valósulnak meg a különféle rendezvények, író-olvasó találkozók, különbözô fórumok, kiállítások. A Teleház 9 számítógéppel, internet-használattal áll a falu lakosságának rendelkezésére.
A lakosság egészségügyi ellátását két háziorvos, egy gyermekorvos és védônô végzi, akik munkájukkal, hozzáállásukkal színvonalas ellátást biztosítanak.
Felújításra került mindkét orvosi rendelô. Az 1. sz. körzet rendelôjénél teljes felújítást és akadálymentesítést végeztettünk, míg a 2. sz. körzet rendelôjénél ezen túlmenôen bôvítésre is sor került.
A régi gyógyszertár helyiségébôl került kialakításra a gyermekorvosi rendelô, melynek felszerelését folyamatosan bôvítjük.

A könyvtár névadó táblájának
avatása

Könyvtár és Teleház

1.sz körzet orvosi rendelô

Gyermekorvosi rendelô
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Tisztelt Lakosság!
Hisszük, hogy településünk fejlôdésének egyik kulcsa az életerôs, egészséges lakosság erejében,
tenniakarásában, összefogásában van. A Szecsôi úton lakossági összefogással fasort ültettünk,
melyhez a fákat felajánlásból biztosítottuk és társadalmi munkával ültettük el.
A másik kulcs pedig a lehetôségeké, az európai uniós pályázatokon való részvételeké! Településünknek is lehetôséget kínáltak az ÚMVP III. és IV. intézkedéscsoportjai (tengelyei). Ezek az intézkedések azonban csupán esélyt adtak számunkra, melyekkel élni is kellett. Ehhez kidolgozott
stratégia, határozott elképzelések, pénzügyileg és szakmailag egyaránt megalapozott tervek is
kellettek.
Az ÚMVP támogatási tengelyei között szerepelt a Leader-program, mely a 2007-2013-ig szóló
idôszakban kiemelkedô fontosságú a kistelepülések fejlôdése érdekében. Településünk számára
is világossá vált, hogy segítségével meghatározhatjuk térségünk hosszú távú fejlesztési prioritásait, javíthatjuk életminôségünket. Képviselô-testületünk 2007-ben csatlakozott a Tápió-vidék településeit összefogó HAJT-A Csapathoz, melynek segítségével bekapcsolódtunk a LEADER-programba. Az önkormányzatot Fodor Zoltán polgármester, a vállalkozói szférát Fehér Ferencné, majd
Gulyás Zoltán vállalkozó, míg a civil szférát Kele Sándorné mint a Könyvtárért Közalapítvány
kuratóriumának tagja képviselte.
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2007-2013 között megvalósult illetve elnyert III. tengely és LEADER-fejlesztések,
valamint önerôvel történô megvalósítások
Önkormányzati célok megvalósulása
Faluközpont kialakítása, parkosítás, fásítás, sétálóút kialakítása • Játszótér építése • Faluüdvözlôés egyéb információs táblák, utcanévtáblák elhelyezése • Könyvtár épületének bôvítése tetôráépítéssel • Könyvtári berendezések beszerzése • Pályázat útján egy kis traktor vásárlására nyílt
lehetôség, mely jó szolgálatot tesz a nagyobb területek gondozásánál, a fûnyírásnál • Megépült
a Rákóczi út és a vasútállomás közötti kerékpárút • Elhelyezésre kerültek a 31-es út mentén a
sebességmérô készülékek • Kiépítésre került a Béke-, Liget-, Határ-, Sport- valamint a Vízmûtelepi
út belvíz elvezetése • Belterületi földutak, Rudnay, Arany János, és József Attila köz szilárd burkolattal történô ellátása

Játszótér

Üdvözlô tábla

Térképtábla

Leader traktor

Kerékpárút

Sebességmérô készülék

Ravatalozó

Belvíz elvezetés

Szilárd útburkolat
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Civil szervezetek pályázatai
Községtörténeti Baráti Kör
Hagyományápolás, helyi identitástudat fejlesztése. Karai István emlékhely kialakítása fejszobor
megalkotásával • Parkosítás, virágosítás a fôút mentén • Szôlô utcai játszótér építése

Karai István fejszobra
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Szôlô utcai játszótér

Virágosítás

Szentmártonkáta Polgárôr Egyesület
Kamerarendszer kiépítése a fôútjaink bejáratainál, fôbb épületeken. Terepjáró autó vásárlása.
Mindkét pályázat megvalósítása folyamatban van.
Szentmártonkáta SE
Sportpálya és helyiségeinek világítás-korszerûsítése önerôbôl. Öltözôk, vizesblokk korszerûsítése,
térkô burkolatok építése pályázattal. Beadásra került a mûfüves pálya kialakítására vonatkozó
pályázat, amely támogatásban részesült.
Vállalkozók fejlesztései
Bartucz Zoltán vállalkozó élelmiszer üzletének újjáépítése, bôvítése • Gulyás Zoltán virágüzletének felújítása, bôvítése • Hungary-Holz Kft. parkolójának megépítése
Jövônk és a Leader kapcsolata
Nem elég a jóra vágyni:
A jót akarni kell!
És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!” /Váci Mihály/
Nem szabad megállnunk! Használjuk ki továbbra is a LEADER- és EU-s pályázatokból adódó,
számunkra kedvezô lehetôségeket!
Tegyünk meg mindent településünk boldogulásáért!
Ehhez hívunk minden aktív, tettrekész lakost!
Fodor Zoltán

Szentmártonkáta SE öltözô

Élelmiszer üzlet újjáépítése

polgármester

Virágüzlet felújítása
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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 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.

