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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!
Úri község Budapesttôl 40 km-re-délkeletre fekszik. A Tápió völgyébôl kiemelkedve
a Mende és Sülysáp közötti határrészbôl a Gödöllôi-dombság kistájához tartozó 13
dombsor húzódik a község felé. A község központja, fôépületei és sok lakóháza a
falun átfolyó patak két oldalán lévô szûk völgyben helyezkedik el, itt volt valamikor
az ôsfalu is. Sok épület és lakóház közvetlenül a völgyhöz kapcsolódó dombokra,
domboldalakra épült. A község területe 2221 hektár, 2574 lakosa van. A település
villamos energia, vezetékes víz, földgáz, telefonközmû-hálózattal rendelkezik, a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése elkezdôdött, 2014-ben indul a próbaüzem. A
község megközelíthetô: Budapest Keleti pályaudvarról a Budapest-Újszász-Szolnok
vasútvonalon Sülysápig, onnan Volánbusszal (Budapesttôl kb. 50 perc;) közúton
Budapest határától a 31-es fôúton (kb. 25 perc). Úrit a honfoglaló nemzetségek alapították. Nevét minden bizonnyal az alapító „Uri” nemzetségtôl nyerte. 1252-ben
IV. Béla király egyik oklevele említi Úrit Wri néven, mint a pankotai és pannonhalmi apátság, valamint a Györk nemzetség birtokát. 1324-ben Huri néven szerepel
a falu az oklevelekben. 1347-ben Nagy Lajos király anyja a falut Tamás Kónya
sárosi fôispán feleségének ajándékozta. A község birtokosai ezt követôen sûrûn
változtak. A török világ alatt ún. „Tímár hûbér” volt a falu. A török pusztítással nem
ért véget a nép szenvedése, mert a német zsoldossereg tovább pusztított. II. Rákóczi Ferenc többször megfordult környékünkön. 1770-tôl Gróf Koháry János volt a
földesúr. 1848 elôtt báró Tahy József és Tahy Antal voltak a helység földesurai. A
Tahy család több tagja a templom kriptájában van eltemetve. (A templom kriptáját
a mai napig nem tárták fel.) A Tahy család – teljes nevükön, Tahvári Tarkeôi Tahy –
már az Árpád-korban szereplô ôsnemes család volt. Kossuth szabadságot hirdetô
zászlaja alá a faluból 1848-ban 73 önkéntes nemzetôr állt be. A szabadságharc
csatái közül legközelebbrôl a dicsôséges tavaszi hadjárat 1849. április 6-i isaszegi
ütközete érintette a falut. Az ütközet elôtti éjszakát a faluban töltötte Klapka György
tábornok és hôs serege. Az I. és II. világháború hatalmas véráldozatba került a falunak. Az I. világháborúban 70, a másodikban 68 édesapa és testvér lelte halálát az
esztelen küzdelemben.Településünk és környéke alkalmas a tiszta levegôt, csendet
és szép természeti környezetet kedvelô családoknak, baráti és iskolai közösségeknek kirándulásra. A község nevezetességeit és az utóbbi idôszak eredményeit, terveinket ismerhetik meg ebbôl a kiadványból. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Dr. Szabó Teréz
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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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Település bemutatása
Római katolikus templom
1816. június 15-én szentelték fel a Lauszki János üllôi kômûvesmester és Fleischhinger János pesti ácsmester irányításával újjáépített templomot. Az épületet 1877-ben, 1912-ben,
1953-ban, 1982-ben renoválták, felújították a berendezését is. 1856-ban Komornyik Nándor pesti orgonakészítôtôl szereztek be orgonát a templomba. A jelenlegi orgona 1960-ban
készült, melyet az 1990-es években és 2014-ben újítottak fel. A toronyban található harangokat 1897-ben Walser Ferenc, 1927-ben Szlezák László, 1964-ben Ducsák István mesterek öntötték. Benyó Antal helybeli asztalos 1951-ben készítette az egyik háromrészes zárt
gyóntatószéket, a másikat 1966-ban készítették. 1953-ban készült el a Lourdes-i oltár és a
Szent Teréz szobor, 1966-ban a Szent József oltár. 1954-ben vásárolták a keresztelô kutat,
s márványból készítették a fôoltárt. A munkálatokat Kampfl József monori kôfaragó végezte.
Az 1980-as években készült a szembe misézô oltár és új padsorokat is beszereztek. A templom felújítását, berendezéseinek cseréjét, bôvítését a hívek áldozatos munkája és adományaik segítik. A templomkertben található plébánia épülete az 1990-es évek elején készült.
2012-ben szentelték fel a hívek adományaiból épített fénykeresztet, mely a Mendei úton
található.
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Köztemetô
Az 1800-as évek elejétôl temetkeznek ide. A temetô régi, elhanyagolt részét 2013-ban
megszüntettük. A temetkezésre ma is használt sírkert kerítését uniós pályázati forrásból
2013-2014-ben kiegészítettük: a két oldalról hiányzó kerítést megépítettük, napelemes
kandelábereket szereltünk fel, az 1961-ben készült ravatalozó épületét felújítottuk, járdát építettünk. 2013-ban elkészült a temetô térképe és számítógépes sírhely-nyilvántartást vezettünk be. Folyamatban van a sírkert mellett parkoló kialakítása. A temetô
melletti terület parkosítása a következô évek feladata lesz.
A temetônkben nyugszanak:
• Schmidt Nepomuki János (1822-1890) kanonok, 1849-es honvéd tábori lelkész,
aki 34 éven át haláláig a község plébánosa volt.
• Rajczy László (1839-1903) plébános, aki 13 évig töltötte be tisztségét.
• Szabó József (1931-1986) plébános, aki 1974-1986 között
haláláig a faluban látott el szolgálatot.
• Kovács József (1865-1932) kántor-tanító.
• Dr. Tóth Sándor (1909-1967) kántor-tanító.
• Kiss Sándor (1899-1946) és Kiss Sándorné (1904-1989) pedagógusok.
• Kelner Lajos (1892-1977), Kelner Lajosné (1901-1975) könyvtárosok
• Borbás Pál (1925-1988) iskolaigazgató, pedagógus,
aki a község történetének feldolgozását végezte, a község posztumusz díszpolgára.
• Jámbor János (1942-1998) és Jámbor Jánosné sz. Oláh Erzsébet (1944-2012) pedagógusok.
• Szikszai István (1938-2012) pedagógus, önkormányzati képviselô,
a sportkör elnöke, haláláig a község lakosa, akinek pedagógusi munkája mellett
kiemelkedô szerepe volt a településen a vezetékes vízhálózat kiépítésében, valamint
a sportolás népszerûsítésében is.
• Dr. Mayer Alfréd (1902-1958) háziorvos.
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Szent Imre Átalános Iskola
Az 1880-as évektôl római katolikus népiskolaként mûködött. Az iskolaépületek létesítésében az egyháznak és különösen Schmidt Nepomuki János, valamint Mácsay Károly
plébánosoknak volt kiemelkedô szerepük. A jelenlegi iskolaépület (alapépület) 1929ben készült, napjainkig további tantermekkel és számítástechnikai teremmel, könyvtár
helyiséggel bôvítették, az épület belsô felújítása megtörtént (1990, 2005). 1948-ban
az iskolát állami tulajdonba vették, az 1990. évi rendszerváltozást követôen önkormányzati tulajdonba került. 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzemelteti az iskolát. Korszerûsítésére az üzemeltetô uniós pályázatot nyújt be. A zeneiskola 1994. szeptember 1-jén kezdte meg mûködését az intézményben. 170 tanuló
oktatását 16 fô pedagógus és 5 fô zenepedagógus végzi. Az épületben mûködik ös�szevontan a községi és az iskolai könyvtár. A könyvtári állomány 14385 db könyv, az
évi kölcsönzések átlaga: 1027 db. Terveink között szerepel az iskola homlokzatának,
tetôszerkezetének felújítása, szigetelése, tornaterem építése.
Óvoda
A 75 férôhelyes épület 1976-ban épült, 1982-ben konyhával, 2002-ben 25 fôs csoportszobával bôvítették, 2009-ben pályázati forrásból megtörtént a teljes belsô felújítás, udvari játszótér kialakítása. Terveink között szerepel a tetôszerkezet cseréje,
külsô szigetelés, vakolás, parkoló felújítása, fûtéskorszerûsítés, tornaszoba kialakítása,
szükség szerint csoportszoba-bôvítés.
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Mûvelôdés ház
Az épületet 1961-ben építették, május 1-jén avatták fel. A mûvelôdési házat 1990-ben
felújították, 2001-ben a tetôtérben játszóházat alakítottak ki. Rendezvényeink helyszínéül szolgál. Napjainkra az épület teljes felújítása szükségessé vált.
Polgármesteri Hivatal, orvosi, védônôi rendelôk épülete
Az 1920-as években épült. A polgármesteri hivatalnak helyet adó épület teljes belsô
felújítását és akadálymentesítését 2012-ben végeztük el uniós pályázati forrás felhasználásával. 2014-ben alakítottuk ki a régi gyógyszertár helyén a védônôi rendelôt. Tervezzük az épület tetôszerkezetének cseréjét, külsô felújítását, szigetelését.
Aszfaltos pálya
2014 nyarán befejezôdik a mûvelôdési ház mögötti területen az aszfaltos pálya építése uniós forrás felhasználásával. A pálya mind a gyermekek, mind a felnôttek számára
a közúti forgalomtól védett helyen biztosít sportolási lehetôséget, és községi rendezvények helyszínéül is szolgálhat.
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Magánszemélyek, vállalkozók, egyesületek
Idôsek otthona
1991-ben alapította dr. Sass János háziorvos és felesége Bori Éva. Önerôbôl készült.
2013-ban uniós pályázati források felhasználásával újították fel a fôépületet (a régi
plébánia épületét) és új kerítés épült.
Focipálya és sportöltözô
A sportöltözô épületét 1967. augusztus 20-án adták át. Az öltözô épületének tetôszerkezetét 2005-ben újították fel, a tetôtérben klubszobát alakítottak ki. A társasági adófelajánlásokból készült el az épület nyílászáróinak cseréje, teljes belsô felújítása 2012ben. 2013-tól pályázati források felhasználásával a füves pálya felújítását végzik:
kútfúrás, öntözôrendszer kialakítása, lelátó-építés, kerítés-felújítás történik.
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Bab-uska tájház
2013-ban nyitotta meg kapuit a Szörfi Józsefné szül.: Solti Erzsébet tulajdonában levô
tájház, melyben a község hagyományainak megfelelô berendezési tárgyak, egyéb
használati eszközök, népviseleti öltözékek találhatók. Önerôbôl készült. A tulajdonos
és a hagyományôrzô egyesület tagjai idôszaki kiállításokkal népszerûsítik, felelevenítik
a helyi szokásokat.
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Édesipari üzem
A Happy Company Kft. beruházásában uniós források felhasználásával épült korszerû
3000 m2 alapterületû termelôcsarnok, 200 m2-es inkubátor-ház, 1000 m2-es irodaház.
2013-ban indult az édesipari termékek gyártása. Az édesipari üzem melletti épületekben raktározási, logisztikai tevékenységet végeznek.

Gyógyszertár
2013-ban adták át, a mai kor követelményeinek mindenben megfelelô épületet, mely a település központjába szépen illeszkedik. Az épület, amely önerôbôl
készült Tóth Mihály vállalkozó tulajdona, a Levendula
Gyógyszertár fiókgyógyszertára.
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Terveinkrôl
Az uniós források felhasználásával megépített szennyvízcsatorna-hálózatot 2014-ben
üzembe helyezik, ezzel a település közmûvesítése befejezôdik.
Jelentôs javulást jelent a község közlekedésében, hogy 2014-ben szintén uniós forrásból felújították a Sülysáp (31. sz. fôút) - Úri közötti út Paskom hídig terjedô szakaszát. A
község be- és kivezetô útszakaszain lassító szigetet is építettek. Az önkormányzat a lassító sziget megvilágítása érdekében saját erôbôl bôvítette a villamosenergia-hálózatot.
A közmûépítés befejezését követôen pályázati források felhasználásával kívánjuk a
település útjait portalanítani (aszfaltozni) és megépíteni a csapadékvíz-elvezetésére
szolgáló árokrendszert. A község járdáinak folyamatos felújítását is tervezzük.
A régi beomló pincék tömedékelését és a löszfalak megerôsítését vis-maior és egyéb
pályázatok segítségével tudjuk csak biztosítani.
Az intézményeinknek helyet adó épületek felújítása és korszerûsítése mellett tervezünk
tornaterem építést, térfigyelô kamera-rendszer kiépítését. Elodázhatatlan a korszerû és
tetszetôs faluközpont kialakítása, termelôi piac létesítése.
Az I. és II. világháborús emlékmû felújítására alapítványi támogatásból még ez évben
sor kerül, tervezzük a többi emlékmû felújítását, környezetük rendezését.
Támogatjuk egy ipari park kialakítását a közép- és kisvállalkozások elhelyezése céljából.
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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.

