Tápiógyörgye

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, tisztelt Barátom!
Engedje meg, hogy néhány szóval bemutassam ezt a kis Tápió-vidéki települést. Pest megyében, Budapesttôl 80 km-re, Szolnoktól félórányira fekvô
falunk a nyugalom, a pihenés és a feltöltôdés szigete. Szilárd burkolatú
utak, kiváló új iskola, új óvoda, zeneiskola, nagyon szép templom, falumúzeum, tájház és rengeteg köztéri szobor alkotja a település építészeti
értékeit. Sok látogatónk, akik heteket töltenek itt, ifjúsági táborunkban, vagy
falusi szállásokon, boldogan számolnak be barátaiknak, hogy van egy település, mely tiszta, virágos és csendes. Hazánk legnagyobb falufejlesztési
eredményeivel büszkélkedhetünk. 2005-ben megnyertük a Magyarországi
Falumegújítási versenyt. 2006-ban ezüstérmet kaptunk az Európai Falumegújítási megmérettetésen. 2007-ben a legvirágosabb magyar falu voltunk a
Virágos Magyarországért versenyen. 2008-ban, hazánkat képviselve az
Entent Floral európai környezetszépítési versenyen szintén ezüstérmet vehettünk át. Az elmúlt években nagy gondot fordítva környezetünk védelmére,
részesei lettünk egy kis tájvédelmi körzetettel a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak,
ahol nyári idôszakban több száz szürke marha legelészik, és emellett halad
el Bíbic tanösvényünk. Az elmúlt években elkészült „Kalandok a pusztában”
címû fejlesztési sorozatunk hivatott megmutatni, milyen élet folyt a pusztákon, a legelôkön, a tanyasi világban. Ezek a helyek elérhetôek, gyalogosan,
kerékpárral, lovaskocsival. A hozzánk érkezô biztosan észreveszi, hogy a
falu határaiban található fogadótáblákon több nemzetség településnevei találhatóak. Mi már régóta érezzük európaiságunkat, hisz baráti kapcsolatot
alakítottunk ki Olaszországban Dosolóval, Rivarolo Del Re Ed Unitival, Szlovákiában Nagymegyerhez kötôdünk, Erdélyben Torockó a szívünk csücske,
Svájcban Wünnewil-Flamattal tartunk rendkívül szoros baráti kapcsolatokat.
Ha megtekinti ezt a kis kiadványt, remélem, érezni fogja azt, hogy látnom
kell ezt a falut. Mi büszkék vagyunk eredményeinkre. A sok kis fejlesztésre,
mely a LEADER+ által jött létre. Számunkra fontos az az alapelv, mely a civil
szféra, a vállalkozói csoportok és az önkormányzati hármasra épül. Ennek
jó néhány példáját tudjuk megmutatni. Remélem, meggyôzô voltam, és személyesen is találkozhatunk. Látogasson el hozzánk! Várjuk!

Varró István
4

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
Tápiógyörgye a Tápió-vidék egyik legdinamikusabban fejlôdô települése, ahol a legfontosabb
szempont a fenntarthatóság figyelembe vétele, a természeti és épített környezet egyensúlyának
megôrzése. Kihasználva az Európai Unió adta pályázati lehetôségeket, megújítottuk településünket. Felmértük természeti, környezeti, kulturális adottságainkat, lehetôségeinket és ennek szellemében megragadtunk minden pályázati lehetôséget.
Az uniós és hazai források elnyerése alapján elkészült a kerékpárút, a lapos tetôs iskolára magas
tetôt tettünk, a tetôteret beépítettük, a Faluházat tetôvel láttuk el, új belsô tereket alakítottunk ki.
Felújítottuk a Falumúzeumot, a templomot, az idôsek otthonát, az óvodát, minden intézményt
akadálymentesítettünk. A 2011-ben felújított önkormányzati fenntartású temetô a legrendezettebb sírkert a Tápió vidéken. Sikeres pályázattal 2013-ban felújítottuk a községi strandot, mely
gyermek medencével való bôvítésére támogatási lehetôséget keresünk a következô évben.
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Az utóbbi években a község fôtere kertészetileg és építészetileg is teljesen megújult, új díszburkolatokat alakítottunk ki, padokat és pihenôhelyeket készítettünk, gyalogátkelôhelyeket alakítottunk
ki. Svájci testvérvárosunk segítségével újjávarázsoltuk a régi ártézi kutunkat. Mindeközben a
fôtéren és az utak mentén a lakókkal közösen, virágágyásokat hoztunk létre, ahol fôleg hagyományos növények kerültek kiültetésre. Sikeres virágosítási mozgalmunk eredményeként elnyertük
a Virágos Magyarországért Mozgalom 2007. évi fôdíját, és 2008-ban, az európai versenyen
ezüstérmet vehettünk át.
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Természeti értékeink bemutatására, bemutatóhelyeket, tanösvényeket és madármegfigyelô tornyot építettünk, túraútvonalakat alakítottunk ki. 2008-ban beadott és nyert egy különleges kezdeményezésünk. Olyan turisztikai attrakciót kívántunk megjeleníteni, mely a pusztában található
épített és természeti különlegességet mutatja be. A „Kalandok a pusztában” címû pihenôhelyek
lehetôséget nyújtanak a hozzánk gyalog, kerékpárral és lóval érkezôknek, hogy megismerjék a
tanyasi ember életformáját, az állattartást és a térség történelmét.
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Mindezek megismertetésére programkínálatot hoztunk létre a helyi gazdák bevonásával. A programok egymásra épülése és a szálláshelyek jobb kihasználása érdekében az ország egyetlen
önkormányzati fenntartású minôsített erdei iskola szolgáltatását indítottuk el. Sikeresen mûködik a
turizmus és a gazdaság összekapcsolása, mely eddig is több ezer látogatót hozott a településre
az ország és Európa különbözô részeibôl. A program plusz jövedelmet biztosít a benne résztvevô vállalkozásoknak, gazdálkodóknak és az önkormányzatnak.
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A tápiógyörgyei program sikere és az elért nemzetközi eredmény alapján készült el 2006-ban
a Hajt-A Csapat Akciócsoport helyi vidékfejlesztési terve, melynek legfôbb célkitûzése, hogy az
emberek harmóniában éljenek a természettel, életminôségük javuljon. Hittünk és hiszünk a kis
vállalkozások, a manufaktúrák sikerében. Jó példája ennek a Lakatos István és felesége Éva, által
üzemeltetett savanyúság készítô üzem, valamint a Juhász Ildikó és Bene Béla által sikeres mézes
bemutató, és újonnan Kollár Pál gazdálkodó parasztudvara.
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A Szent Anna-napi búcsú évszázados hagyománnyal rendelkezik, melyet az utóbbi években sikerült kulturális fesztivállá fejleszteni. A Szent Flórián-napi tûzoltó felvonuláson régi eszközökkel,
lovas kocsikkal vonulnak végig a mai és idôsebb tûzoltók a falu utcáin. A Május 1-jei reggeli
zenés ébresztôt tartó fúvós zenekar immáron 30 éve elválaszthatatlan része a falu életének,
a szeptemberi szüreti mulatsággal együtt. Az ország legkisebb zeneiskolájában mûködô, és
mára a felnôtt „diákokkal” kiegészült 50 fôs Ifjúsági Fúvószenekar rendszeres hangversenyekkel,
fellépésekkel nem csak a település lakóit szórakoztatja, hanem kulturális követünk is, a zenekar
Aranydiploma minôsítésû a show és menetzene kategóriában.
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Kedves Olvasó!
A sok fényképpel ízelítôt akartunk adni a tápiógyörgyei változásokból, rendezvényekbôl, az itt
élô emberek életébôl. Dinamikusan fejlôdô és szépülô község lettünk itt, a dél-Tápió-vidéken!
Jöjjön el hozzánk, vagy éljen velünk Tápiógyörgyén!
A kiadvány a HAJT-A-Csapat Egyesület támogatásával, a Leader közösségünknek köszönhetôen
jött létre. Köszönet érte!

12

13

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.

