
Tápiószentmárton



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!

Ön most olyan füzetet tart a kezében, amelynek révén szeretnénk Önt telepü-
lésünk barátjává tenni. Ehhez mindenekelôtt szeretnénk feltárni azokat az érté-
keinket, amelyeket az évek során felhalmoztunk, és tájékoztatni kívánjuk a jövô 
terveirôl. Reméljük, mindazok a törekvések, amelyek a település lakóit és ve-
zetôit jellemzik, Önt is meggyôzik arról, hogy érdemes Tápiószentmártont meg-
nézni, megismerni, megszeretni! Nézzük hát, mi az, amire büszkék vagyunk! A 
település legutóbbi éveiben az önkormányzat kötelezô feladatellátását szolgáló 
intézményrendszert korszerûsítettük, újakat létesítettünk, nem alapfeladathoz 
kapcsolódó intézményeket hoztunk létre. Az elôttünk álló feladatok tehát nem 
elsôsorban új fejlesztésekhez kötôdnek, hanem a meglévô intézmények szinten 
tartása, további korszerûsítése lesz. Mindenek elôtt alternatív, költségcsökkentô 
energiák alkalmazása fûtésben, világításban. Mindezekhez adottak a lehetôsé-
geink (termálvíz, napsütéses órák, nagy mennyiségû mezôgazdasági hulladék, 
szennyvíziszap), csak a kedvezô pályázati lehetôségeket várjuk. Ha folytatódik 
az a trend, amelynek során az elôzôekben sorolt fejlesztéseket végbe tudtuk 
vinni, újabb lehetôségek elôtt állunk. A település számára nagy lehetôség vol-
na a gyógyfürdô fejlesztése, amely munkahelyek létesítésével, a megnövekedô 
idegenforgalom gerjesztette kereskedelmi és egyéb bevételekkel járna. Ugyan-
ebbe a kategóriába sorolható tervezett nagyberuházás az Atilla-palota építése, 
amely magánvállalkozás, de a település életére is erôs befolyással lenne. Nagy 
lehetôségek nyílnának egy kedvezô pályázati rendszer hatására a mezôgaz-
dasági feldolgozóiparban lehetséges beruházások indításával, hisz a helyben 
megtermelt növények feldolgozott állapotban nagyobb jövedelmet biztosíta-
nának, mint az „egyszerû” mezôgazdasági termékek. Ehhez igen kedvezô a 
jelenlegi (búza, napraforgó, repce, kukorica stb.) termelési szerkezet, de a ta-
lajadottságok folytán más növények termesztése is lehetséges, s ezáltal új feldol-
gozóipar is telepíthetô. A fenti – elsôsorban munkahelyteremtô – beruházásokon 
túl a települési életkörülményeket, a komfortosságot, elsôsorban a közlekedési 
infrastruktúrát fejlesztô (út, járda, közlekedôterek), valamint a községszépítô 
(parkosítás, virágosítás) munkálatok szükségesek. A fentiekben felsorolt célok 
eléréséhez hathatós segítséget adhat a LEADER-program, illetve más EU-s vagy 
hazai forrást felhasználó pályáztatási rend.

Tóth János
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



Településünkről

Történelmünk
Sokarcú, változatos táj a Tápió vidéke, s ennek talán legjellegzetesebb települése Tápiószentmár-
ton, földjén ölelkezik a Gödöllôi-dombvidék legdélebb nyúlványa az Alföld néhol homokbuckás 
és ugyanakkor már kiváló löszös földjével. Itt találkozik a Tápió-patak Y-szerû három szára, itt 
lesz az Alsó- és Felsô-Tápióból az egyesült ág. Ez a földrajzi elhelyezkedés meghatározza, hogy 
ôsidôk óta lakott hely, a régészeti leletek pedig bizonyítékai ennek. Leghíresebb lelete a szkíta 
aranyszarvas, amely fejedelmi pajzsdísz lehetett. 1923-ban találták meg, miközben a máig élô 
Atilla-legenda és Priszkosz rétor leírása alapján a hun király egykori palotáját kezdték itt kutatni.
Az Árpád-korban a Káta nemzetség telepedett meg ezen a tájon, s az e korban épült kéttornyú
templomot a törökök lôtték a szomszédos mocsárba. Késôbb e templom helyén juhaklot építettek, 
amelyet tûzvész pusztított el a méltatlan tett miatt. A hagyomány szerint, ha veszély fenyegeti a 
falut, éjfélkor megszólal azóta is a mocsárban a harang. Márpedig veszély fenyegette többször 
is, hisz a török idôkben hol elnéptelenedett, hol újratelepült. Utolsó pusztulása a Rákóczi-szabad-
ságharc alatt volt, amikor rácok perzselték fel, s csak az 1700-as évek közepén lett újra virágzó 
település, a mai állapot arra az idôre vezethetô vissza. A ma is meglévô legrégebbi épület az 
1764-ben építtetett Mária mennybevitele tiszteletére emelt barokk kápolna, amely alapítványi 
kézben van, de közösségi célokat szolgál, s nem csak vallási jelleggel. A Blaskovich család épít-
tette, amelynek sírkertje a kápolna környéke, s itt áll az a rejtélyes feliratú szobor, amely Atillát 
idézi ilyenképpen: „Sem Isten, sem ember, akit itten nézek, De Istenes ember, akit ezzel képzek!”
A család egyik kiemelkedô tagja volt Blaskovich Ernô, akinek tulajdonát képezte a világhírû 
Kincsem ló, a „csodakanca”, amely ötvennégy versenyt futott, s valamennyit megnyerte. A tápió-
szentmártoni Selyemréten kaszált szénát még Angliába is utána vitték csodaszerként táplálékul.
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Tápiószentmárton neve
A falu elsô említése 1438-ból származik, mégpedig Szent Márton név alatt. Ez arra utal, hogy a 
település középkori templomának védôszentje Szent Márton tours-i püspök volt, és róla nevezték 
el a helységet is. A Tápió elôtag Thape formában csak a XV. század végén mindazonáltal a török 
hódoltság idôszakában tovább élt a falu névhasználatában, jóllehet különbözô változatokban. 
A helység nevének gyakoribb formája azonban a Tápió elôtaggal bôvült Tápiószentmárton volt, 
illetve ennek különbözô variánsai (Tape Szent Márton, Tapi Szent Márton, Tapia Szent Márton). 
A Tápió vagy Tápjó Szent Márton névforma a XVIII. századtól kezdve általánosan elterjedt.
Forrás: Soós István – Tápiószentmárton és Sôreg története a kezdetektôl 1848-ig
Kiadja: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata

Kincsem emlékmúzeum

A „csodakanca”, Kincsem emlékmúzeuma a verhetetlen versenyló életútja mellett kitekint a ma-
gyar lovassport történetére, és képet kaphatunk a település múltjáról, népi életmódjának tárgyi 
emlékeirôl is.

Gyógyító hatású Atilla-domb

Tudósok, mérnökök, természetgyógyászok próbálják, próbálták megfejteni a titkot, amit a föld 
mágneses kisugárzásával hoznak összefüggésbe. A domb hatására úgy derült fény, hogy a lovas 
gazda egyik lova betegeskedni kezdett, mire kivitték a birtokon lévô dombra, ahonnan néhány 
nap múlva a ló egészségesen tért vissza. Azóta a domb híre elterjedt az egész országban, és 
gyógyulást keresôk sokasága keresi fel napról napra, és tölt el rajta néhány órát. A gyógyulásra 
talán legfôbb bizonyíték, hogy tömegesen járnak vissza az emberek.

Szkíta aranyszarvas

A település az ôskor óta lakott hely, melyet a határában1923-ban feltárt fejedelmi sírból szár-
mazó pajzsdísz, a szkíta aranyszarvas is tanúsít. (Eredetije a Nemzeti Múzeumban, másolata a 
tápiószelei Blaskovich Múzeumban látható.) Anyaga arany és ezüst azonos arányú keverésébôl 
készült ötvözet.
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Értékeink

Természeti értékek
A Tápió-vidék földrajzi fekvése nagyon sajátos: a térség egyik részét a Gödöllôi-dombság lösz 
dombjai uralják, míg a másik az Alföld síkjának része. Az eddigi kutatások 66 védett növényfaj 
és 177 védett állatfaj elôfordulását tárták fel. A táj legértékesebb élôhelyeit foglalja magában az 
1988 júliusában létrehozott Tápió-Hajta Vidék Tájvédelmi Körzet [www.vendegvaro.hu].
A növények változatosságát a vizes felületek, a természetvédelem alá vont területek növényál-
lománya biztosítja. Változatos növénytársulások (szikesek, löszgyepek, mocsárrétek), valamint 
ritka növények sokasága kötôdik a tájhoz. Az Alföldön ritka agárkosbor, tavaszi gyöngyike, 
bárányparéj, sziksaláta és réti ôszirózsa jelzik a vidék háborítatlanságát. Sokféle védett növény-
faj fordul elô: kései szegfû, homoki árvalányhaj, fényes poloskamag, báránypirosító, homoki 
nôszirom, fehér zászpa, orchidea és pókbangó, a mélyebben fekvô részeken szibériai nôszir-
mok virágoznak. Megtalálható a szennyes ínfû, az erdei szellôrózsa és a magyar zergevirág is.          
A Tápió ma Magyarország egyik legtisztább vizû folyója. Ez a tisztaság jelképe is lehet annak 
a tiszta szándéknak, amellyel ma idevárunk minden kedves vendéget.
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Mûemlékek, emlékmûvek
A Blaskovich család és Tápiószentmárton összekapcsolódó történetének máig álló emléke a 
Szûz Mária-kápolna, amely egy domboldalon, a Blaskovichok sírkertjében áll. Blaskovich József 
özvegye, Dacsó Anna építtette 1768-ban Szûz Mária mennybevitelének tiszteletére, 1832-ben 
gr. Nádasdy Ferenc váci püspök szentelte fel. Fôoltárának képe Mária mennybevitelét ábrázolja, 
a szószék rokokó stílusban épült a XVIII. században. A község központjában tekinthetô meg az 
1845 és 1847 között klasszicista stílusban épült evangélikus templom. Az egyhajós, homlokzati 
tornyos templom fôoltárán Kiss Bálint Krisztus az olajfák hegyén címû festménye látható, keresz-
telômedencéjén az 1847-es évszám olvasható. 1938-ban átfogó felújítást végeztek rajta, majd 
2003-ban közadakozásból készített toronyóra átadásával folytatódott a templom formálása. 
Szintén Tápiószentmárton centrumában található a római katolikus plébániatemplom. 1874-ben
épült fel, Peitler Antal váci püspök áldotta meg, aki 1870-ben Blaskovich Ernô földbirtokossal 
abban állapodott meg, hogy Tápiószentmártont önálló lelkészséggé teszi. Elsô plébánosa Barina
Vendel volt, aki Kuthen írói néven jelentékeny sikereket ért el. Tápiószentmárton temetôjében 
nyugszik Szentkirályi Móricz, Budapest elsô fôpolgármestere. E család építtette 1813-ban a 
Szentkirályi-kúriát (Ady Endre u. 35.), amely a klasszicizmus jegyeit hordozza magán. A történe-
lem során többször átépítették, jelenleg szociális otthonként mûködik. Szintén az 1800-as évek 
elsô negyedére tehetô a Kubinyi-Kúria felépítése is (Ady Endre út 2.). Ezen épület is a klassziciz-
mus jegyében született, a középrészen található timpanont négy díszítetlen oszlop tartotta. 2003-
ban teljes felújítására került sor, jelenleg az önkormányzat tulajdonában iskolai étkezdeként, 
valamint tetôterében kialakított vendégszobákkal szálláshelyként funkcionál.

Továbbá várjuk a kedves idelátogatókat:
• a gyógyturizmus (gyógyfürdô: bôvebben lásd a külön „ Gyógyfürdô” menüben, Atilla-domb)
• a sportolási lehetôségek (sportcsarnok, tanuszoda)
• a rendezvényturizmus (Nemzetközi Hurkatöltô Fesztivál, Atilla-, Szt. Márton-napok, 
   szüreti rendezvények stb.: bôvebben lásd „Rendezvények” menüpontban)
• a horgász- és vadturizmus (Alsó- és Felsô-Tápió, Copak-halastó [Tôzeges-tó], illetve
   Tápiószentmárton erdô határterületei)
• a lovas turizmus (Kincsem Lovaspark, ôshonos állatállománnyal) [www.kincsemlovaspark.hu]
• valamint a borturizmus (Borpince; minôségi borok kóstolása) [www.tapiovin.hu] terén.



Gyógyfürdô

A fürdôrôl
A Tápiószentmártoni Gyógyfürdô belterületi üdülôterületen, közel 10 hektáron fekszik; a villany-, 
víz- és gázellátás zavartalan. Fürdônk mûködése egy, az 1960-as évek végén fúrt hévízkúton 
alapul, melybôl 650 méter mélyrôl tör fel az 52 fokos termálvíz (alkálihidrogénkarbonátos-klori-
dos hévíz), ezen kívül természetesen a hideg víz is jelen van. A hévíz általános nyugtató, alvás-
javító, fájdalomcsillapító hatással bír az idegrendszerre; különféle bôrbetegségek orvoslására is 
alkalmazható. Degeneratív kopásos mozgásszervi betegségek gyógyításában rendkívül hatásos 
lehet, a reumatológiai folyamatok aktivitásának csökkenését idézheti elô. Súlyosabb sérülések 
utókezelésében – fôleg melyek mozgáskorlátozottsággal járnak – alkalmazható sikerrel. Alkáli-
hidrogén-tartalma miatt mozgásszervi és nôgyógyászati kórképekben javasolható, valamint klo-
rid-tartalma miatt általános erôsítô, ellenállás-fokozó hatású. 2003 októberében egy szakértôi 
csoport által végzett kutatások eredményeképpen a termálvizet gyógyvízzé minôsítették.
 Szolgáltatásaink
 Strandunkon jelenleg 4 medence mûködik:
 • ülôpados gyógymedence, 12×12 m-es
 • strandmedence, 25×10 m-es
 • gyermekmedence, 10×10 m-es
 • úszómedence, 33,33×21 m-es
2005 májusára egy nagyobb beruházás ért véget, melynek eredményeképpen felújított meden-
cékkel, új öltözôkkel, zárható szekrényekkel, vizesblokkokkal várjuk kedves Vendégeinket!
Fürdônk kiváló pihenést és szórakozási lehetôséget nyújt minden korosztály számára. 4 meden-
cével, újonnan kialakított sportpályákkal (homokfoci, strandröplabda) állunk látogatóink rendel-
kezésére. Nyári programok: homokfutball-bajnokság, éjszakai zenés fürdôzés, egyéb kulturális 
programok. A strand területén jelenleg több hideg-meleg konyha büfé, palacsintasütô és bazár 
található, ahol a vendégeknek lehetôsége van étkezésre, frissítôk fogyasztására, illetve nép-
mûvészeti és tájjellegû emléktárgyak megismerésére, vásárlására. További frissítô, pihentetô és 
aromamasszázs teszi még teljesebbé a pihenni vágyók kikapcsolódását.
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Rendezvények

Atilla-nap
A nagy hun hadvezérre és a „magyarok elsô királyára” (Anonymus) emlékezve rendeznek Atilla-
napot Tápiószentmártonban, ahol sokszínû kulturális, zenei, gasztronómiai programokat kínálnak 
a várhatóan több ezer vendégnek. A történelmi dokumentumok szerint a 400–453 között élt ural-
kodó egy ideig a mai Tápiószentmárton melletti nagy fapalotában lakott, és alighanem ezen – az 
akkor a Tisza mocsaras árteréhez tartozó – környéken is temették el. Sírjának pontos helyét azóta 
is homály fedi. A személyét övezô sok rejtély is hozzájárul ahhoz, hogy lokálpatrióták ápolják az 
Atilláról keringô hagyományokat.

Újra megépítik Atilla fapalotáját
A közönség láthatja itt a leendô Atilla-vár makettjét. A terv szerint EU-s pályázattal, befektetôk 
vállalkozásában 3 milliárd forintból felépülô fapalota különleges idegenforgalmi attrakció lesz. 
Az Atilla-nap programjait a Kincsem Lovasparkban rendezik meg, ahol koncertek, kirakodóvásár, 
pásztorkutya-bemutató, fogathajtóverseny, bográcsban készült ételek, borkóstoló teszik vonzóbbá 
a napot. Több elôadás is elhangzik az Atilla korabeli érdekességek ismertetésével.

Márton-napok
Évtizedes hagyomány községünkben, hogy falunk névadójának tiszteletére egy hetes rendezvény-
sorozatot rendezünk. Színes és minden korosztály számára élvezetes programokkal várjuk az 
érdeklôdôket: generációk találkozója, kézilabda-verseny, örömzene, kiállítások, meseszínház, 
Nemzetközi Hurkatöltô Fesztivál, borszentelés, ünnepi szentmise, Kalász csoportok találkozója, 
egyéb kulturális programok.
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EU-s és hazai pályázatok
2009. évben a Nagykátai Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgá-
lat Társulása által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott és elnyert pályázati 
támogatással felújítottunk egy üresen álló szolgálati lakást, amely a Tápiószentmártonban mû-
ködô Családsegítô- és Gyermekjóléti Szolgálatnak adott helyet. Kialakult egy családbarát, a mai 
esztétikai igényeket és elvárásokat kielégítô, akadálymentesített, európai színvonalú intézmény. 
A projekt összköltsége 31 324 E Ft, melyhez az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 28 191 E Ft volt. A szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak családi 
problémák megoldásában szülôk és gyermekek részére egyaránt. Lehetôség van továbbá pszi-
chológus, logopédus igénybevételére, jogi tanácsadásra. A szolgálat épületében adománygyûj-
tés is történik. 2010. évben az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra 
és -fejlesztésre 35 530 E Ft támogatást nyertünk el, amelybôl a Tápiószentmárton központjában 
lévô parkot fejlesztettük, mely a Szent Márton tér elnevezést kapta. A projekt során a téren szökô-
kutat, szobrokat, díszes kandelábereket, padokat, hulladékgyûjtôket helyeztünk el, melyeket szí-
nes burkolatú járdarendszer övez. Kiépült egy automata öntözôrendszer, mely biztosítja a betele-
pített növényzet vízellátását. A programhoz kapcsolódott a településen négy játszótér fejlesztése 
is. A játszótereken új játszótéri elemek kerültek elhelyezésre, így megfelelnek a hatályos jogsza-
bályi követelményeknek. 2010. évben az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
LEADER-program keretében a sportcsarnok és tanuszoda épületének felújítására, korszerûsítésére 
5.827.977,- Ft támogatásban részesültünk. A tornacsarnok a sportrendezvényeken kívül he-
lyet ad kulturális és egyéb rendezvényeknek is. A nagy látogatottság, a fokozott igénybevétel 
miatt szükségessé vált az épület korszerûsítése. A pályázat keretében a küzdôteret kikerülô köz-
lekedô és új hangosítási rendszer kialakítását, valamint a csaptelepek cseréjét valósítottuk meg. 
2010. májusában Tavaszi Fesztivált rendeztünk, mely több napon és több helyszínen mutatta be 
Tápiószentmárton kulturális életét. A programok sokszínûsége biztosította, hogy minden korosz-
tály megtalálta az érdeklôdésének megfelelô programot. Ehhez az EMVA LEADER fejezetébôl 
448.496,- Ft támogatást biztosítottak. 2012. évben a sportpálya öltözôépületének felújítására 
ítéltek meg részünkre LEADER támogatást 7.271.438,- Ft összegben. A pályázat keretében 
nyílászárók, padlóburkolatok cseréjét, az öltözôk nagyobbítását a zuhanytér terhére gipszkarton 
fal építésével végeztük el. Felújításra került a tetô, új függôeresz csatorna készült, megtörtént a 
födémszerkezet hôszigetelése. Új kézmosók, WC-k, zuhanyok kerültek elhelyezésre. Az öltözô 
belsô festése és az épület külsô kôporozása is megvalósult. 
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A település zöldfelületeinek karbantartásához önkormányzatunk egy HUSQVARNA CTH 222 
TWIN típusú fûnyíró traktort és különféle tartozékokat (Profi utánfutó, hólánc, talajlazító, forgóke-
fe, kétfokozatú hómaró, só- és mûtrágyaszóró, fûseprû) vásárolt 1.383.389,- Ft LEADER támo-
gatás segítségével. 2012. és 2013. évben augusztus 20.-a a mozgás és egészség jegyében cím-
mel rendezvényt szerveztünk a strandfürdô területén. A nap folyamán különféle sportprogramok, 
egészségügyi elôadások, szûrôvizsgálatok, fôzôverseny, kirakodóvásár, légvár, valamint kulturá-
lis mûsorok nyújtottak kikapcsolódási lehetôséget az érdeklôdôknek. A rendezvény lebonyolításá-
hoz 2012. évben 1.466.464,- Ft, 2013. évben 983.501,- Ft LEADER támogatásban része-
sültünk. 2013. november 08-tól 10-ig a „Tápió EXPO az 575 éves Tápiószentmártonban” címmel 
rendezvénysorozatot bonyolítottunk le. Az EXPO fô célja volt a térség településeinek, nevezetessé-
geinek, helyi termékeinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak, ôstermelôinek a bemutatkozása, 
egyben kirakodó vásárral egybekötött szórakoztató mûsorsorozat. Az EXPO keretein belül került 
megrendezésre a IX. Nemzetközi Hurkatöltô Fesztivál, mely több éves hagyománnyal bír és népi 
hagyományokat, értékeket hordoz. Az EMVA LEADER fejezetébôl e programra 10.000.000,- Ft 
támogatást biztosítottak. Településünk az Új Széchenyi Terv KMOP-3.3.3-11-2011-0051. számú, 
„Tápiószentmártoni Általános Iskola Sportcsarnok és Tanuszoda napkollektorok beépítése” címû 
pályázat keretében 24.612.600,- Ft támogatásban részesült. A beruházás célja: megújuló 
energiaforrás felhasználásával az épületegyüttes hôellátásának részleges kiváltása, a tanmeden-
ce hôtartása, a pótvíz felmelegítése és a használati melegvíz elôállítása. A napkollektorok üze-
melése által jelentôs mennyiségû energiacsökkenés valósul meg, mind a villamos energia, mind 
a gáz energia vonatkozásában. 2013. évben a Polgármesteri Hivatal épületének külsô és belsô 
felújítására, valamint a hozzá tartozó park fejlesztésére 29.750.572,- Ft LEADER támogatást 
ítéltek meg részünkre. A munkálatok elkezdôdtek, várhatóan 2014. szeptember 30-án fejezôdnek be.
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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


