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Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzé-
ben áll. 
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tag-
ság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a füg-
getlenség feladásával egyenlô. 
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi 
nem fekete-fehér a politikában sem. 
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezde-
ményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû 
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt for-

rások 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 prog-
ramba, 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 vál-
toztak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett. 
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemel-
kedésének részese lesz a helyi akciócsoport. 
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elô-
nyükre válik. 
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetô-
leg 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

Államtitkári köszöntő



A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-ma-
gyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legke-
vésbé 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 tá-
mogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési 
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek. 

2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvé-
telével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredmé-
nyes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi ko-
ordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település 
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Mono-
rierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Süly-
sáp, 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, kör-
nyezetbarát 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 munkanap-
ján 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

Elnöki köszöntő
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Polgármesteri köszöntő
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Kedves Olvasó!

Szeretnénk önnek ízelítôt nyújtani e füzet által a szívünknek oly kedves 
községünk történelmérôl, látnivalóiról, valamint a 2007-2013 közötti 
idôszakban történt fejlesztéseinkrôl és sikeres pályázatainkról. 

Bízom benne, miközben olvassa ezt a kiadványt, sikerül meggyôznünk 
Önt, hogy Pest megye egyik legszebb fekvésû települését, Tápióságot ér-
demes felkeresni, értékeit megismerni, és kellemes élményekkel távozva 
hamarosan ismét visszatérni. 

A település polgármestereként fô célként tûztem ki, hogy a 2007-2013 
közötti európai uniós LEADER-program és hazai pályázatok kihaszná-
lásával a település fejlôdését, vagyonának gyarapodását elôsegítsem. 

Az elmúlt idôszak eredményeit, a Képviselô-testület, a Polgármesteri    
Hivatal, a Civil szervezetek és a lakosság bevonásával közösen értük el. 

A jövôbeni fejlesztési terveink elkészültek, melyeknek sikeres megvalósí-
tásához, településünk minden lakójának, sok sikert kívánok.

Kun Szilárd
polgármester



Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Dará-
nyi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkor-
mányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és 
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.

A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordu-
lóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 tá-
mogatásban 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, mikrovál-
lalkozások 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 in-
novatív 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 kovácsol-
ja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás 
segíti a vidék megerôsödését.
 
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidék-
fejlesztésben 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 5



Település bemutatása
Tápióság történelme 

Budapesttôl 50 km-re keletre, Pest megyében, a két Tápió mentén fekszik a település, jól meg-
közelíthetô közúton. A 31. számú útról Tápiószecsônél, Szentmártonkátánál vagy Nagykátánál 
térhetünk le Tápióság felé; a 4. számú fôútról Monoron és Tápióbicskén keresztül jutunk el az 
Alsó-Tápió partján fekvô faluba. Lakossága 2739 fô. Tápióság közigazgatási területét már jóval 
az idôszámítás kezdete elôtt lakták, amelyet jól bizonyítanak a Zsigerpusztán és a Cimbáld-réten 
elôkerült bronzkori leletek. A település elsô okleveles említése 1263-ból ismeretes, miszerint az 
1262-tôl rex junior címet viselô V. István – IV. Béla fia – oklevele szerint Ságot addigi birtokosaitól 
– Pétertôl és Ferenctôl – elkoboztatta, és a pécsi püspöknek, valamint a margitszigeti apácáknak 
adományozta. A XIV-XV. században a falu a Kartal nemzetségé, majd késôbb az ebbôl a nem-
zetségbôl származó Sági és Sülyi családoké volt. A XVI. század második felében a török uralom 
alatt kedvezôtlen életkörülmények között éltek itt, viszont 1686 ôszén – Buda sikeres visszavétele 
után 2-3 hónappal – már némaság honol mindezen falvak és mások felett is. A településen az 
Alsó-Tápió bal partját jelenleg is Csehországnak nevezi a helyi lakosság.
Ennek az elnevezésnek az eredete ma sem tisztázott teljesen. Régebben az elnevezést a ha-
zájukból elmenekült, elûzött huszita harcosok letelepedésével magyarázták. Ma inkább azt a 
magyarázatot fogadják el, miszerint az 1710–1720-as években az idetelepülôk között voltak 
cseh telepesek is, akik a falunak ezen a részén telepedtek le. Tápiósághoz tartozik jelenleg 
Zsigerpuszta is, amely az Árpád-korban népes falu volt, teljes elpusztulása valószínûleg a török 
kiûzése utáni idôben következett be. Ennek a településnek a helyén lévô középkori romokról 
még a XIX. századi források tudósítanak, amelyek a XX. században azonban végleg eltûntek. 
A Rákóczi-szabadságharcban több tápiósági katona teljesített szolgálatot  a  fejedelem oldalán.
A XVIII. században a falut az Esterházy család birtokolta, a katolikus templomot is ôk építtették 
1729-ben. A XIX. században a Keglevich család udvarházát Ybl Miklós tervezte (a II. világhá-
ború idején megrongálódott, majd 1964-ben lebontották). A falu közelében, Pánd és Káva felé, 
Zsigerpusztán látható az egykor fontos kereskedelmi út, a sóút forgalmát bonyolító ún. Török-híd. 
A Sajgón ívelt át, jelenlegi formáját 1815-ben kapta.
Az elsô világháborúba 343 fô vonult be, a hôsi halottak száma 44 fô volt. Nagyon sokat válto-
zott a település a két világháború között az intézményi ellátottság tekintetében. Malom, Artézi 
kút, Szeszfôzde, Tejgyûjtô állomás, Községháza, Hitelszövetkezet székháza, Jegyzôi lakás, Kán-
torlakás épült és elkészült a Tápióság és Tápiószecsô közötti köves út.
1944. november 14-én érte el a települést a II. világháború frontja. A falu külön tragédiája volt, 
hogy a front Isaszegnél megtorpant, és a feltorlódó katonaságot hat teljes hétig el kellet viselni 
a lakosságnak.
1945 áprilisában megtörtént a földosztás. Döntô hatással volt a falu éltére a termelôszövetkezet 
szervezése.1951-ben megalakították a tápiósági „Új Élet” termelôszövetkezetet. Az 1955-56-os 
években teljesen szétzilálódott a közös gazdaság. 1957-ben elkészült a cifrakerti általános isko-
la. 1960 januárjában újra termelôszövetkezetbe kényszerítették a helyi gazdákat. Az 1980-as 
évek végén, a rendszerváltás eredményeként a termelôszövetkezetet felszámolták, és a kárpótlás 
eredményeként a földek újra magántulajdonba kerültek.
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A falu látnivalói, vonzerôi 

Cifrakert 
Akik nem ismerik Tápióságot, azoknak a fenti név nem sokat mond. Akik a faluban laknak, 
vagy van valamilyen kötôdésük a településhez, azok jól tudják, hogy a Cifrakert az iskolával, 
a sportcsarnokkal és az új focipályával az Ófaluban, a talányos nevû Cicahegyen található. 
Valamikor itt volt Szirmay gróf csodálatos, 72 szobás kastélya és a hozzá tartozó gyönyörû kert 
is. A kastély Ybl Miklós tervei szerint épült az 1800-as évek utolsó harmadában. A torony kert 
Szirmay Sándor „mûterme” volt, aki minden lovát festményen ábrázolta. A homlokzat emeleti 
részén bálterem, a földszinten ebédlô és nagy szalon volt. A kúriát a második világháború idején 
lerombolták, széthordták. Egyedül a lakótorony maradt meg a parkban – ma az általános iskola 
udvara – több ritka faóriással övezve.

Római katolikus templom 
A falu új templomát Szent Mihály tiszteletére építtette fel 1729-ben gróf Esterházy Antal és fele-
sége, Koháry Klára. 1785-ben ezt a templomot kibôvítették. A katolikus egyház anyakönyveiben 
az elsô bejegyzések 1787-ben kezdôdnek. Tápióság 1787-ig a tápióbicskei plébánia filiája 
volt. A település mai temploma 1825-1827 között épült fel a 18. században épített és átalakított 
templom helyén klasszicista stílusban, amelyet késôbb – 1880-ban – felújítottak és ki is bôvítettek. 
A templom kertjében látható az elsô világháborús emlékmû.

Szent Pál szobor 
A templom elôtt ma is látható a Szent Pál szobor, amelyet egy helybéli mészárosmester özvegye 
állíttatott férje tragikus halálának emlékére még a 18. században.
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Uniós és Leader program keretében elnyert pályázatok 

Tábor-Ság épületének felújítása 
A Ság-Ép Nonprofit Kft. 2009 novemberében, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program    IV. 
tengelyét jelentô Leader program keretében nyújtotta be pályázatát a Tápiósági Tábor infrastruk-
turális fejlesztése céljából.. 2011. február 8-án érkezett a támogató határozat, hogy a Tápiósági 
tábor felújítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében 7.349.786 Ft támogatásban részesíti. Az épület belsô felújí-
tásával létrehoztak egy vizesblokkot, kialakítottak egy új szobát, a konyha és a vizes blokkok új 
padlóburkolatot kaptak. A külsô homlokzat megújult, és a tetôhéjazatot is lecserélték. Az épület 
körül és a belsô udvarban térkôburkolatot helyeztek el, a fennmaradó részt pedig parkosították. 
A fôbejáratnál egy akadálymentesített rámpa került kiépítésre. A beruházás megvalósulásával, 
a település rendelkezik egy olyan egész évben üzemelô szálláshellyel, amely alkalmas edzôtá-
borok, erdei iskolai táborok, valamint az önkormányzat által meghívott vendégek elhelyezésére.

A táborral kapcsolatos információk az alábbi elérhetôségeken kérhetôk:

Ság-Ép Nonprofit Kft. ügyvezetôje:  06-70-384-6689, Sportcsarnok:06-29-465-728
E-mail: tapiosag.tabor@gmail.com
Honlapok: taborsag.webnode.hu ; tapiosag.hu ; edzotaborok.hu
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Tápióság a megszépülés útján 
2009 ôszén az elôzô Képviselô-testület, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tenge-
lyének keretében, „Tápióság a megszépülés útján” elnevezéssel pályázatot nyújtott be.
2011. június 7-én kaptuk a határozatot, hogy a pályázatunk 20 896 899 Ft  támogatást  kapott. 

A beruházás eredményeként megépült 2 játszótér, a középsô úton ôshonos mezei juharból új fasor 
lett telepítve, a templomhoz vezetô lépcsô új mûkôburkolatot kapott, valamint minden helyszínen 
padok és szemetesek lettek elhelyezve. A Volánbusz vonalán 4 fedett buszmegálló létesült. A be-
ruházás összköltsége 28 360 000 Ft, melyhez az önkormányzat 7 676 000 Ft önerôt biztosított. 

A játszótereken a 3-6 éves és a 6-12 éves korosztály számára a Granuflex Kft. által gyártott 
játékok, valamint kerékpártárolók, padok és szemetesek lettek elhelyezve. Mindkét játszótér ke-
rítéssel védett, zárható lesz, és térfigyelô kamerák elhelyezését is tervezzük a rongálások meg-
akadályozása érdekében. A fejlesztések révén igazi közösségi találkozóhelyek létesültek, ahol a 
gyerekek mellett szülôk, nagyszülôk is kellemesen tölthetik el szabadidejüket.
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Sportöltözô felújítása és a Sportcsarnok részleges felújítása 
2011 novemberében Tápiósági Községi sportkör, valamint a Tápióság Község Önkormányzata, 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Leader IV. tengely keretében, „Sportlétesítmények 
felújítása, korszerûsítése és kialakítása” elnevezéssel pályázatot nyújtott be a labdarúgópálya 
sportöltözô felújítására, valamint a sportcsarnok részleges felújítására.

2012. április 19-én kaptuk a határozatokat, hogy mindkét pályázatunk támogatást kapott.             
A sportöltözô felújításának eredményeként elkészült a tetôhéjazat cseréje, a mennyezet és a 
külsô homlokzat hôszigetelése, az épület teljes belsô festése, központi fûtési rendszer kialakítása, 
a melegvíz ellátás kiváltására napkollektoros rendszert telepítettünk, valamint az épülethez fedett 
terasz épült. A beruházás összköltsége 9 915 000 Ft, amely 100%-os támogatással valósult 
meg.

A sportcsarnok részleges felújításánál a bejárathoz egy akadálymentes rámpa került kiépítésre.
Elkészült a mennyezetburkolat cseréje és hôszigetelése, valamint a tornaterem parkettája is fel-
újításra került. A mennyezetre új nagyobb fényerejû energiatakarékos lámpatestek kerültek, vala-
mint a belsô falfelület is új festést kapott. 

A beruházás összköltsége 7 161 000 Ft, amelybôl 5 639 000 Ft a pályázati támogatás és               
1 520 000 Ft az önkormányzat által biztosított önrész. Mindkét beruházásunk megvalósulásával 
olyan létesítményekhez jutottunk, amelyek elôsegítik egyesületünk életének fellendülését, gyerme-
keink és a lakosaink sportolását, testmozgását, közösségeink erôsödését.
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2012. évi Tápiósági Hagyományôrzô Fesztivál és Falunap 
2011.11.15-én, a Leader program keretében pályázatot nyújtott be a Tápió-vidék kulturális és 
egészségmegôrzô rendezvényeinek támogatására. Ezen rendezvények hozzájárulnak a vidéki 
települések hagyományôrzéséhez és kulturális mûsoraik megrendezéséhez. Ennek eredménye-
ként 2012.04.18-án kaptuk a határozatot, hogy pályázatunk 797 000 Ft támogatásban része-
sült a falunap megrendezésére. 

A rendezvény a kopjafánál ünnepi mûsorral kezdôdött, és az iskolakertben kulturális mûsorokkal 
folytatódott. Az ünnepség fénypontja a Bitskey Gáspár Hagyományôrzô Tüzércsapat díszôrsége 
és díszlövése volt. 

A helyi és környékbeli csoportok mellett erdélyi testvértelepülésünk, Kommandó Község néptánc-
együttese és felvidéki testvértelepülésünk Pogrányból érkezett M-Rock együttese is fellépett. A nap 
sztárvendége Vastag  Csaba, a 2010-es X-Faktor gyôztese volt.

2013. évi Sport és Falunap
A Tápiósági Község Sportkör Egyesülete 2013.07.22-én, a Leader program keretében pályá-
zatot nyújtott be a Tápió-vidék kulturális és egészségmegôrzô rendezvényeinek támogatására. 
2013.12.09-én kapták a határozatot, hogy pályázatuk 978 000 Ft támogatásban részesült. 
Ezen rendezvényt Tápióság Önkormányzatának pénzbeli segítségével elôfinanszírozták, és az 
Önkormányzattal közösen, 2013.08.18-án megrendezték. Ennek keretében ünnepeltük Tápió-
ság fennállásának 750. évfordulóját. 

„Tápióság régi képeken” címmel kiállítást szerveztünk, és az Iskola alagsori épületében bemu-
tattuk a tervezett tájházunkba összegyûjtött, hagyományôrzô eszközöket. Délelôtt tartottuk a 
sportrendezvényeket, testvértelepüléseink részvételével, majd délután az ünnepi mûsor keretében 
Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelôs államtitkára mondott 
ünnepi beszédet. A kulturális mûsorban felléptek a helyi, környékbeli és testvértelepüléseink cso-
portjai. A nap sztárvendége volt Kökény Attila, a Megasztárból, Krizbai Teca, a Csillag Születik-
bôl és a Pély Barnabás vezette United együttes..
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Térfigyelô kamerarendszer kiépítése Tápióságon 
Tápióság Polgárôr Egyesülete 2013.07.17-én pályázatot nyújtott be a Leader program kereté-
ben térfigyelô kamararendszer kiépítésére. 2013.12.17-én kapták a határozatot, hogy pályá-
zatuk 2 971 298 Ft támogatásban részesült. Hat helyszínre került térfigyelô kamera és a köz-
ponti egység a polgármesteri hivatal KMB-s iradájába került elhelyezésre. A kamerarendszer 
kiépítése nagyban segíti a polgárôrség és a helyi körzeti megbízott munkáját, és a település 
közbiztonságának, jelentôs javulását eredményezte.

Tápiósági Községi Sportkör Egyesület eszközbeszerzése
Tápióság Községi Sportkör Egyesülete 2013.08.08-án pályázatot nyújtott be a Leader program 
keretében eszközbeszerzésére. 2013.12.19-én kapták a támogató határozatot, hogy pályáza-
tuk 2 225 041 Ft támogatásban részesült. Az eszközök beszerzésére az Önkormányzat biztosí-
tott fedezetet kamatmentes kölcsön formájában. A sportkör eszközállománya fûnyíró traktorral, 
motoros fûkaszával, benzines fûnyíróval, hangosítással, labdafogó hálóval és különbözô labda-
rúgáshoz használatos sportszerekkel gyarapodott. A projekt része volt egy kispályás labdarúgó 
torna megrendezése, amelyen az elnyert eszközök is ünnepélyesen átadásra kerültek.

Testvértelepülési találkozó
Tápióság-Komandó-Pográny települések részvételével 
2011.08.19-08.21.
Tápióság Község Önkormányzata 2011.02.01-én pályázatot nyújtott be a brüsszeli székhelyû 
„EACEA” Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez. 2011.06.23-án kap-
tuk meg a határozatot, hogy Testvértelepülések találkozójára beadott pályázatunk 11 000 euró 
(3 359 000 Ft) támogatásban részesült. Szekció ülések keretében az uniós elnökséggel kapcso-
latos tapasztalatok megbeszélésére, Nyugdíjas Klubok vezetôinek tapasztalatcseréjére, valamint 
a helyi sportegyesületek vezetôinek, a labdarúgással kapcsolatos megbeszélésére is sor került a 
meghívott testvértelepülések részvételével. Tápióság, Pográny és Komandó felnôtt és öregfiúk lab-
darúgói is megmérkôztek egymással. A kulturális programban a helyi, környékbeli és a testvér-
települések együttesei léptek fel. A rendezvény sztárvendégei Demjén Ferenc, Tóth Vera és Fluor 
Tomi voltak. A program része volt Tápióság és Komandó Testvértelepülési megállapodásának aláírása.

Tesvértelepülési Találkozó
Tápióság-Komandó-Pográny és a Kézdivásárhelyi Preatoria Egyesület részvételével 
2014.08.15-08.17.
Tápióság Község Önkormányzata 2013.09.01-én pályázatot nyújtott be a brüsszeli székhelyû 
„EACEA” Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez. 2013.12.05-én kap-
tuk a határozatot, hogy Testvértelepülések találkozójára beadott pályázatunk 13 000 Euró támo-
gatásban részesült. A nyertes projektbe bevontuk, a Preatória Egyesületet, amely Tápióság Köz-
ség Önkormányzata mint befogadó önkormányzat segítségével sikeresen pályázott 2013-ban 
a Kézdivásárhelyi Csiszár Dénes faipari tanmûhely létrehozására. Három szekcióülés szerepel 
a programban, amely a turisztika fejlesztési lehetôségeirôl, középpontban a természetvédelem-
mel, a résztvevôk oktatáspolitikájáról és a munkavállalás helyzetének áttekintésérôl, valamint a 
fafeldolgozással (Asztalosipar, Fafaragás, Raklapgyártás) kapcsolatos együttmûködések lehetô-
ségérôl szól. Sport és Kulturális programok mellett asztalosipari termékek bemutatására és fafa-
faragó mesterek munkáinak kiállítására is sor kerül.
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Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
2011. februárjában a képviselô-testület az Új Széchényi Terv keretében pályázatot nyújtott be 
a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére. 2011. április 26-án kaptuk a határozatot, hogy
pályázatunk sikeres lett, és 13 118 991 Ft elszámolható költség mellett 11 807 091 Ft támoga-
tást kaptunk. A komplex akadálymentesítés alkalmával a következô beruházási elemek valósultak 
meg, a külsô környezet és a belsô terek kialakításával:

Az épület mellett akadálymentes parkoló épült, amelyet járdák kötnek össze a fôbejárattal és 
az épület hátsó részén kialakított fedett tornáccal. A fôbejáratnál új rámpát építettünk, mindkét 
oldalán korláttal, kettôs kapaszkodóval. Az épület belsô elrendezése is átalakult. Ügyféltérként új 
folyosó került kiépítésre, amelyhez ügyfél pultot is kialakítottunk. Megépült egy új akadálymentes 
WC, a régi mosdók is felújításra kerültek, és most már az épületen belülrôl lehet ôket megközelí-
teni. Az elôírásoknak megfelelôen, a vak és gyengén látók részére dombornyomott Braille-írásos 
információs táblák, a siket és nagyot hallók részére indukciós hangerôsítô került felszerelésre.     
A pályázat célja volt a fogyatékos személyek életminôségének javítása, esélyegyenlôségének 
növelése, az önkormányzati közszolgáltatáshoz való egyenlô esélyû hozzáférés biztosítása.

Hazai pályázat
Tápióság Község Önkormányzata 2013.03.31-én pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri-
umhoz Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás alcím alatt. 2013.06.03-án 
kaptuk a határozatot hogy pályázatunk 11 618 743 Ft támogatásban részesült. A beruházás 
eredményeként a sportcsarnokunk alapozásának megerôsítését, tetôhéjazat-szélesítését, a vízel-
vezetô csatornarendszer cseréjét és belsô helységek festését valósítottuk meg. A Sportcsarnok 
fûtési rendszerébe egy modern kondenzációs kazán került beépítésre.
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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 egyesü-
let tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelen-
leg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresz-
tül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek kere-
tében 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)

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 Ön-
kormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség 
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata 
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata 
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Vá-
ros Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányza-
ta • 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 • Tápió-
györgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók 
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közössé-
gért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Fa-
luvédôk 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 • Bog-
lárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona 
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRI-
GRIFF 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 kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezete adja ki.

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


