Tápiószecső

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!
Tápiószecsô az elmúlt négy évben a Tápió-vidék
egyik leggyorsabban fejlôdô településévé vált. A korábban lemaradásáért olyan sokat kritizált falu ma
egy épülô, szépülô, folyamatosan fejlôdô nagyközség
képét mutatja.
A következô oldalakon azt mutatjuk be, a HAJT-A
CSAPAT Egyesület (LEADER) és a Kormány által kiírt
pályázati lehetôségek segítségével önkormányzatunk és tápiószecsôi civil szervezetek összefogása milyen eredményeket hozott lakóhelyünkön.
Tápiószecsôiként büszke vagyok arra, hogy 2014-ben ünnepeljük a falu
fennállásának hétszázötvenedik évfordulóját. Ebbôl az alkalomból egy
több mint fél éven át tartó ünnepségsorozattal emlékezünk meg, melyhez
a LEADER pályázati rendszer is kínált pénzügyi lehetôségeket.
Terveink között kiemelt helyen szerepel településünk fejlesztése. A jövôben is mindent megteszünk azért, hogy Tápiószecsô a térség egyik legprosperálóbb, legszebb és legbiztonságosabb települése legyen, hogy
mielôbb esélye legyen akár a városi cím megszerzésére is.
Az élhetô, lakható, szerethetô lakókörnyezet megteremtése mindannyiunk közös érdeke, lakjunk a falu bármely részén! Kérem Önt, csatlakozzon hozzánk, településépítôkhöz! Alakítsuk együtt Tápiószecsôt, formáljuk olyanná, hogy gyermekeink és unokáink is magukénak érezhessék
majd.

Bata 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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Fejlesztések 2011-2014

Valamennyi város és község életét a fejlesztések, a megnyert és megvalósított pályázatok, a
helyi támogatási elvek kialakítása formálja a polgárok összefogásával egyetemben. Ebben a
kiadványban közösen elért sikereinkrôl szeretnénk tájékoztatást adni.
Vállalkozások, munkahelyek gyarapítása
2011-ben 100%-ban önkormányzati tulajdonú céget alapítottunk, amely vízgazdálkodással, karbantartással, temetkezéssel és a környéken a legolcsóbb hulladékszállítással foglalkozik.
A Szecsôért Nonprofit Kft. több helyi lakosnak és családjának nyújt biztos egzisztenciát.

Képviselô-testületünk 2012-ben 1,5%-ra csökkentette a helyi iparûzési adó mértékét.
Így ez a környéken nálunk a legalacsonyabb. Az önkormányzati ciklus folyamán nem került sor
helyi adók megemelésére.

2012 novemberétôl Befektetôbarát Település címet viselünk, melyet a Nemzeti Külgazdasági
Hivataltól (HITA) nyertünk el. Szerzôdés alapján a Hivatal segít külföldi befektetôk letelepítésében.

2013-ban megnyílt az FCI Kompozit Szigetelô Kft. ipartelepe községünk határában, amely új
munkahelyeket eredményezett.
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Önkormányzati beruházások
2010-ben megnyertük az Árpád úti óvoda felújítására benyújtott pályázatunkat, majd rövid idô
alatt megtörtént az intézmény külsô-belsô átalakítása.
Önkormányzatunk és a MÁV együttmûködésével 2011-ben épült meg a vasútállomáson a P+R
parkolók második üteme a buszforduló teljes felújításával 44 millió Ft értékben, amit egy esztendôvel késôbb az állomás épületének felújítása követett.
2011-ben megvalósult a településközpont KMOP-pályázat, melynek keretében megtörtént a polgármesteri hivatal, a többcélú épület (gyermek- és fogorvosi rendelô) felújítása, a Deák Ferenc úti
járdaépítés. Beruházás bruttó bekerülési összege: 127 millió Ft.
15 millió Ft-ot nyert a település a polgármesteri hivatal komplex akadály-mentesítésére 2011-ben.
A megítélt KMOP-támogatást 10% önerôvel egészítettük ki.
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Szintén 2011-ben KMOP-pályázatot nyújtottunk be, aminek eredményeképpen közel
100 millió Ft-ot nyertünk napelemes megújuló energia-hasznosító rendszer telepítésére a közintézményekre. Ezzel jelentôs rezsimegtakarítást is elértünk. A pályázathoz 10% önerôt biztosítottunk.
A LEADER-pályázat keretén belül nettó 3,49 millió forintot fordított nagyközségünk a Szecsôi
Ürgés Tanösvény létrehozására, amely a térség egyik legszínvonalasabb tanösvénye lett.
Az „Építsünk hidat” címû LEADER-pályázati elképzelésünk nettó 4,8 millió Ft támogatásban részesült.
Ennek köszönhetôen valósult meg a Szent István park területének rendezése és járdával való összekötése a Hangya kerttel, az új Turul szobor felállítása.
2013-ban a csapadékvíz, talajvíz elvezetését megoldó beruházás zajlott le a Dózsa György és a
Gárdonyi Géza utcákban, illetve a Sági úti lakóövezetben. Önkormányzatunk a megnyert 88 millió
Ft-os támogatást közel 10 millió Ft önrésszel egészítette ki.
2013-as LEADER-pályázaton „Miénk itt a tér – tartalomhoz a formát” címszóval 7,5 millió Ft nyert
az Önkormányzat a Szabadság téren sportcélú szín építésére. A beruházás az önrészünkkel együtt
meghaladja a 10 millió Ft-ot.
Településünkön jelenleg is folyik a térségi szennyvízcsatorna beruházás, melynek elkészültével megvalósul az a több mint egy évtizede várt környezetvédelmi beruházás, amellyel egészségesebb
életteret biztosítunk utódainknak. A projekt községünkre esô része megközelíti a 2 milliárd Ft-ot.
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Közbiztonság
Jó együttmûködést alakítottunk ki a Nagykátai Rendôrkapitányság új vezetésével. Folyamatosan és
eredményesen lobbiztunk a Pest Megyei Rendôrkapitányságon a rendôri jelenlét növeléséért.
A Belügyminisztériumhoz 2012-ben benyújtott pályázaton 4,79 millió Ft-ot nyertünk a kamerarendszer bôvítésére. Jelenleg 17 db térfigyelô kamera erôsíti a közbiztonságot.
2013 márciusában helyi vállalkozók és a rendôrség összefogásával az Önkormányzat saját rendôrségi terepjárót állított szolgálatba.
Faluszépítés, kultúra, sport
Tápiószecsôn már 1877-ben szépítészeti bizottság mûködött. 2012-ben meghirdetésre került a
„legszebb kert, legszebb utca” megválasztása program. Ugyanekkor az Önkormányzat elkezdte
a közterületek virágosítását, fásítását. Idén részt veszünk a „Virágos Magyarországért” pályázaton is.
A helyi értékek bemutatására minden évben megrendezésre kerül a civil szervezetek összefogásából kibontakozott Szecsôi Ürgés Fesztivál, amely évrôl-évre több helyi érdeklôdô és fellépô
számára válik vonzóvá.
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2013 tavaszán megnyílt a Tápiószecsôi Kiállítóház, amely a községbôl elszármazott Darázs
István népi fafaragó mûvész szoborgyûjteményének ad állandó otthont. Ugyanekkor nyílt meg a
Családi Fészek Néprajzi Múzeum is mely a régi falusi élet mindennapjait mutatja be.
2013 szeptemberében csatlakoztunk az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek!” nemzeti programhoz. 1305 településsel közösen köszöntöttük Szent Mihály napját. Ebbôl az alkalomból kiadásra került a „Tápiószecsôi zsebkalauz,” megnyílt a polgármesteri hivatalban a „Folyosógaléria,”
ahol nagyszüleink generációjának fotóin, képeslapjain mutattuk be a régi Tápiószecsôt. Az erdélyi
Szilágyerkedrôl érkezô delegációt fogadott Önkormányzatunk, a küldöttség tagjai nálunk tették
le a magyar állampolgársági esküt. A rendezvények költségeit a Belügyminisztériumtól nyert
pályázati támogatás tette lehetôvé.
Több mint 10 éve minden szeptemberben megrendezésre kerül a Szecsôi Futónap. A „Mozgásba Hozzuk a Mozgást” elnevezésû LEADER-pályázaton a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
4,8 millió Ft-ot nyert a sport és az egészséges életmód népszerûsítésére. A TTA elôsegíti a Tápió-vidék lakosságának aktív pihenését túra-, futó-, kerékpáros programok, versenyek, a Tápiómenti Maraton szervezésével.
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750 éves Tápiószecsô (1264-2014)
Az Önkormányzattal együttmûködô Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület pályázatának
köszönhetôen egy májusi délután a Tükrös Együttes fellépésével, gyermek táncházával, este az
Ismerôs Arcok nemzeti rockzenekar koncertjével ünnepeltük a 750 éves Tápiószecsôt. Egy héttel
késôbb helyi népzenei CD bemutató koncertjén folytatódott a jubileumi ünnepségsorozat. Köszönet a CD-t elkészítô Terék József népzenész-zenepedagógus kitartó munkájának, mellyel Bartók
Béla gyûjtéséig visszanyúlva feldolgozta a régi tápiószecsôi népdalokat. A CD kiadását a szintén LEADER pályázaton nyert közel 3 millió Ft tette lehetôvé.
Az Önkormányzat „Nekem a világ közepe Tápiószecsô” címû pályázati elképzelése részesült
a LEADER részérôl 2,98 millió Ft támogatásban. Ebbôl az összegbôl két könyv került kiadásra.
Az egyikben a Tápiószecsôért Emlékéremmel kitüntetett Darázs István fafaragvány gyûjteményét ismerhetik meg az olvasók, a másikban Anka László és Kucza Péter közös mûvében, a falu
750 éves történetét mutatjuk be még ebben az évben.
Tápiószecsôn pályázati pénzbôl és önkormányzatunk által biztosított önerôbôl 2010 és 2014
között 425 millió Ft értékben valósult meg beruházás a szennyvízcsatorna építésén kívül.
KMOP-pályázaton elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztésére 11,6 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat. Ebbôl számítástechnikai eszközök beszerzése és programfejlesztés valósul meg. Sikeres alkalmazás esetén az itt kipróbálásra kerülô informatikai rendszer
országos bevezetésre kerül.
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Kedves Olvasó!
Köszönet az összefogásért!
Építsük, szépítsük együtt településünket a jövôben is!
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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.

