Újszilvás

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!
Újszilvás Magyarország szívében, a Duna-Tisza közi síkságon,
Pest megye déli részén található, erdôkkel körül övezett település. A település nevét, - ami a környéken akkor sok és bô termô
szilvafára utalt - egyben ezen önálló végleges közigazgatási
státuszát 1950. augusztus 27-én kapta. A falu területileg három részre osztható: Jeges, Újföld és Szôrôsparcella. További
külterületeinka Gólya-járás, Szôrôspuszta, Ábrahámtelek, Kapitánytanya és Homokpuszta. Mezôgazdasági szempontból igen
elônyös a község fekvése, gazdag termôfölddel rendelkezik. Az
itt élôk nagy részének fô megélhetési forrása a mezôgazdaság,
illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozó- és élelmiszeripar, de több más ipari jellegû,
jelentôs vállalkozásnak is helyt ad a település, melyek kiemelkedôen magas színvonalú helyi termékeket, hungarikumokat állítanak elô. 2010-ben három vállalkozás is
(Bolyhos pálinka, Szilváshús Kft., Bertók Méhészet Bt.) megkapta a Kiváló Magyar
Élelmiszer elismerést több termékében. Ennek is köszönhetôen Újszilvásról nem vándorolnak el az emberek, a falu dinamikusan fejlôdik, és a megtartó ereje egyre erôsödik.
Fejlesztéseink eredményeként 2011-ben elnyertük a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen meghirdetett Magyarországi Falumegújítási Díjat,
és az európai megmérettetésen, az „Európai Falumegújítási Díj I. kategóriájának 4.
helyezettjeként, kimagasló minôségû falumegújítás eredményeiért részesültünk kitüntetésben. Újszilvás országosan és EU szintjén is elismert a megújuló energia hasznosítás terén és a településfejlesztési célként megfogalmazott energiafüggetlenség elérése
érdekében jelentôs lépéseket tett a geotermikus energiahasznosítással, a naperômû
megépítésével, valamint a napenergia háztetôn való további hasznosításával. Jelenleg
már az Önkormányzat hô- és villamosenergia igényének csaknem egészét a megújuló
energiaforrások biztosítják. 2011-ben itt épült meg Magyarország elsô és legnagyobb
teljesítményû naperômûve. A községben az ÖKO gondolkodás és cselekvés határozza
meg az élhetô települési létet. Az Óvoda és Általános Iskola is ÖKO miniszteri minôsítéssel rendelkezik. Miután a falu dinamikusan fejlôdik, a megtartó ereje egyre erôsödik. Remélhetôleg törekvéseink, különlegességeink nem csupán településünk polgárai
számára jelentenek egy kiszámíthatóbb települési életet, de mintaként szolgálhatnak
más hazai települések számára is. Szeretettel várunk minden kedves Látogatót Újszilváson az év minden napján.

Dr. Petrányi Csaba
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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 2007-2014

A település az elmúlt tíz évben jelentôs mûszaki, infrastrukturális fejlôdésen ment keresztül. 2003-tól kezdôdôen piacteret, utakat, parkolókat, közösségi teret építettünk, modernizáltuk valamennyi középületünket. A régióban elsôk között vezettük be a három
frakcióban történô szelektív hulladékgyûjtést, melyet közvetlenül a lakóingatlanoktól
szállíttatunk el.
2007-ben LEADER+ program keretében Tájház kialakítására került sor, melynek megvalósítása révén a falu kulturális és történelmi hagyományai, értékei kerülnek bemutatásra az utókor számára. A település határában lévô Gulyakút is felújításra került, mely
egyik pontját képezi a falu és külterülete természeti kincseit bemutató tanösvénynek,
mely 10 állomásból áll.
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Ugyanezen program keretén belül virágosítottuk a falu fôutcáját, illetve az Idôsek Napközi Otthonát napkollektorral láttuk el. A rendszer megtervezésénél elsôdleges szempont volt a napi használati melegvíz elôállítása, melynek érdekében 10 db síkkollektor
került felszerelésre a tetô felsô síkjára.
2008-ban megépítettük a község elsô 1,25 km hosszú, térkôvel ellátott kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas belterületi kerékpárútját.
A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében az Általános Iskola épületét teljes körûen akadálymentesítettük. Mozgáskorlátozottak számára személyfelvonó, szintenként akadálymentesített tantermek, és mellékhelyiségek, akadálymentes parkoló
került kialakításra, táblával és burkolatfestéssel jelölve, illetve az infokommunikációs
akadálymentesítés is megvalósult. Emellett sor került az intézmény tartalmi fejlesztéséhez szükséges oktatásinformatikai eszközök, berendezések beszerzésére és az iskola
teljes bútorzatának korszerûsítésére.
2009-ben 16,5 km hosszú csapadékvíz elvezetô rendszert építettünk ki. A projekt célja a csapadék és belvíz biztonságos elvezetése. Ugyanebben az évben a folyékony
szennyvíz-leürítô hely rekultivációját valósítottuk meg.
A külterületi tanyán élô emberek segítését szolgáló tanyagondnoki szolgálat még hatékonyabb mûködéséhez 2009-ben tanyagondnoki gépjármûvet szereztünk be.
Ugyanezen év végén elkészült a Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötô út, mely 17,1 km
európai színvonalú út megépítését jelentette. Az összekötô út ékessége a tápiógyörgyei
csomópontban lévô körforgalom. Az út mentén azóta új vállalkozások is létrejöttek,
melyek a helyi munkahelyeket erôsítik.
A 2010-es évben több belterületi utunk is aszfaltburkolatot kapott, és megépítettük az
elôbb említett összekötô út mentén a 3,6 km hosszú, külterületi kerékpárutat.
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A helyi védettség alá tartozó Római Katolikus Templomunkat is felújítottuk együttmûködésben az Egyházzal. A projektre az EMVA-ból nyertünk nettó 46 millió Ft támogatást.
A több mint 70 éves épületen a bádogos szerkezeteket, a tetôhéjazatot lecseréltük,
új keresztet készítettünk, nyílászáró csere történt, új vakolatot kapott az épület és a
lábazatot is leburkoltuk. A Templom környezetét parkosítottuk, a mögötte lévô területen
pihenôhelyet alakítottunk ki, új kerítést, illetve viacolorból parkolót készítettünk.
Szintén EMVA támogatásból egy régi iskolaépület felújítását is megvalósítottuk, mely
rehabilitációs foglalkoztatóként funkcionált. Az épület új tetôt kapott, nyílászárókat cseréltünk, új vakolat és szín került felhordásra és a parkosítás is megvalósult.
A komposztálás házi lehetôségének a feltételeit 500 db komposztáló láda beszerzésével valósítottuk meg, melyet térítésmentesen adtuk ki a helybeli lakosoknak, intézményeknek.
2010-ben az Óvoda emeleti részének beépítésével egy központi étkezô, és az óvodai
funkcióhoz kapcsolódó fejlesztô szoba, és hozzá tartozó vizesblokk került kialakításra.
Az újszilvási Idôsek Otthona komplex akadálymentesítése is megvalósult. Az épület
elôtt az utcán akadálymentes parkolóhelyet alakítottunk ki. Sor került a szobák és a
mosdók akadálymentesítésére, továbbá a bútorzatok, és a világítás korszerûsítésére.
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2010-es évben került felújításra a LEADER program keretében a Gyermektábor, és még
ebben az évben 2000 db szilvafát telepítettünk a település közterületein, útjain.
2011-ben valósult meg a község ivóvízminôségének javítása. A projekt keretén belül nem csak a szûrô technológia került korszerûsítésre, de az ivóvíz vezeték hálózat
úgynevezett vakvezetékei is bekapcsolásra kerültek a hálózatra. Emellett új vízkezelô
gépház és kerítés épült.
Nemzetgazdasági mintaprojektet valósítottunk meg a geotermikus energia felhasználásával. A geotermikus fûtéskorszerûsítéssel az elektromos áram és gázenergia tekintetében mintegy 50 %-os megtakarítást értünk el. A fûtéskorszerûsítés során a földbôl
kinyert 33 Celsius fokos vizet eljuttatjuk a közintézményekbe, ahol a hôszivattyúk a
fûtéshez szükséges hôt kinyerik, és a hô levételét követôen nem sajtoljuk vissza a vizet
a nyeletôkútba, hanem a vízmûhöz eljuttatva, vízkezelés után ivóvízként hasznosítjuk.
A 400 kW-os naperômû megépítésével kiváltottuk az intézmények elektromos energiáját, valamint a település közvilágítását. A projekt eredményeként, a 68 db forgatórendszerre felszerelt 1632 darab napelem éves villamosenergia-termelése meghaladja
a 630 000 kWh mennyiséget. A projekt különlegessége, hogy a napelemek olyan
mozgató szerkezetekre kerültek rögzítésre, amelyek folyamatosan követik a nap járását. A naperômû gyakorlati oktatóbázisként is funkcionál szakirányú középiskolák és
fôiskolák, egyetemek számára.
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2012-ben valósult meg a külterületi, mezôgazdasági útjaink felújítása, megépítése.
Ez közel 5 km aszfalttal ellátott utat jelent, melynek célja volt, hogy a gazdák gépeikkel
el tudják kerülni a település belterületi útjait, illetve a tanyasi lakosok elérhetôségei,
valamint életkörülményei javuljanak.
Ebben az évben négy LEADER pályázatot valósítottunk meg. A közterületeken
200 db pirosvirágú díszgalagonyát telepítettünk, a sportpályán két db lelátót építettünk
és felújítottuk a salakos pályát, valamint sporteszközöket szereztünk be. Két rendezvényt is tartottunk. Az elsô volt a Kulturális és egészségmegôrzô rendezvény, melyen
összekötöttük a kulturális programokat az egészségmegôrzô programokkal. A lakosság
ingyenesen olyan egészségügyi szûrésekre és vizsgálatokra kapott lehetôséget, ami település szinten egyébként nem lehetséges. A másik rendezvényünk a TÁPIÓ EXPO volt.
Az EXPO fô célja a térség településeinek, nevezetességeinek, helyi termékeinek, civil
szervezeteinek, vállalkozásainak, ôstermelôinek a bemutatkozása.
A 2013-as évben több nemzetközi, tapasztalatcserére irányuló projektben is részt vettünk, úgymint a Leonardo da Vinci, a TERRE és a RENEWAL. Ezeken a találkozókon
fontos ismereteket szereztünk idôsek foglalkoztatása, megújuló energiák és falufejlesztés tekintetében.
Pályázatot nyújtottunk be a Start mintaprogramba mezôgazdasági közfoglalkoztatásra. A program alapvetô célja, hogy néhány éven belül jövedelmezôvé és önfenntartóvá
váljon ez az ágazat. Ennek a programnak a keretén belül új traktorhoz, baromfinevelô
építéséhez, gyümölcsfák telepítéséhez, ingatlanok kerítéssel történô ellátásához, valamint 750 db elônevelt csirke neveléséhez kaptunk támogatást.
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Fontosnak tartjuk a szabadidô hasznos eltöltését, a gyerekek és a falu sportolni vágyó lakosainak minél magasabb színvonalon történô sportolását. 2013-ban a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez, a Központi Sport Egyesülettel és 4 vállalkozással együtt benyújtott TAO-s pályázatunk pozitív elbírálást kapott, melynek eredményeképpen megépülhetett a kétszintes, minden igényt kielégítô Sportcentrumunk. A Sportcentrumhoz
2014-ben LEADER pályázatunk keretében kondi és fitnesz gépek beszerzése történt
meg, illetve sportpálya világítás korszerûsítése valósult meg.
EMVA pénzbôl egy 1000 m2-es játszótér kialakítására és játszótéri eszközök beszerzésére került sor. Különlegessége játszóterünknek, hogy középsúlyosan értelmi fogyatékos
gyermekek részére is vannak játszótéri eszközök.
2013-ban kezdôdött meg a Polgármesteri Hivatal felújítása, bôvítése, energetikai korszerûsítése, akadálymentesítése tárgyú projektünk. A bôvítés kapcsán egy új iroda kerül
kialakításra, melynek célja a vállalkozások és civil emberek információhoz való hozzájutásának elôsegítése,valamint egy új irattár és akadálymentes mosdó is elkészül. Az
új épületrész akadálymentes kivitelben készül el, valamint a régi szárny is akadálymentesítve lesz.
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A tanyafejlesztési pályázati kiírás keretében mobil szûrôvizsgálatot tartottunk a tanyasi
lakosoknak, megvalósult egy függesztett gréder beszerzése, mellyel az aszfaltozatlan,
külterületi utjainkat tudjuk karbantartani, továbbá egy térségi termelôi weboldalt hoztunk létre az ôstermelôk piacra jutásának érdekében.
A 2014-es évben szabadtéri színpadot építettük LEADER projektben, illetve egy térfigyelô kamerarendszer elsô üteme került kiépítésre.
A Közép-Magyarországi Operatív Program rendszerében nyertünk 100 %-os támogatást az Általános Iskola, az Óvoda és a Faluház energetikai korszerûsítésére megújuló
energia hasznosításával. A pályázat keretein belül napelemeket szereltünk fel a három
épület tetejére. A rendszer teljesítménye a három épületre együttesen 124 kW, éves villamosenergia-termelése több mint 125 000 kWh. A megtakarításokat az intézmények
mûködésére és további fejlesztésére használjuk majd fel.
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Egy 28 férôhelyes Idôsek Otthona kialakítására került sor a 2014-es év augusztusában
a volt „jegesi” iskolában. Ezzel minimum 7 új munkahelyet teremtettünk. Az épületben
modern energiatakarékos technológiák kerültek kialakításra (pl.: infrafûtés, napelemes
áramtermelés).
Pályázatot nyújtottunk be az Újszilvás Központi Sport Egyesülettel Tanuszoda és Sportcentrum építésére, melyet elnyert településünk.Elsô körben megépül a pince-gépészeti
szint, kialakításra kerül két medence (1 db tanmedence és 1 db 21 m x 29 m-es úszómedence) lefedés nélkül, a kétnemû öltözôblokk, valamint két kiszolgáló létesítmény a
kapcsolódó szociális blokkal.
Fejlesztéseink során az a cél vezérelt bennünket, hogy az ország mintegy 2/3-át lefedô
vidék, melynek egyik települése Újszilvás, minél magasabb színvonalú életfeltételeket
tudjon biztosítani a vidék polgárai számára, ezzel közvetve megteremtve meglévô
munkahelyek bôvítését és az új munkahelyek betelepülését. Az elmúlt évek racionális
intézkedéseivel és fejlesztési megoldásaival az ország egyik legfejlettebb és legkülönlegesebb településévé váltunk. A településnek számtalan innovatív fejlesztési gondolata,
projektterve van még. Újszilvás, örökségének és hagyományainak ápolása mellett, a
megújuló erôforrásokra alapozott, önfenntartó és a dinamikus fejlôdés szellemiségét
képviseli ma, holnap és azután egyaránt.

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.

