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Hajt-a csapat a tápió-vidéken 

Tápiógyörgye
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Polgármesteri köszöntõ
Kedves Olvasó, tisztelt Barátom!
Engedje meg, hogy néhány szóval bemutassam ezt a kis Tápió-vidéki települést. Pest 

megyében, Budapesttől 80 km-re, Szolnoktól félórányira fekvő falunk a nyugalom, a pihe-

nés és a feltöltődés szigete. Szilárd burkolatú utak, kiváló új iskola,  új óvoda, zeneiskola, 

nagyon szép templom, falumúzeum, tájház és rengeteg köztéri szobor alkotja a település 

építészeti értékeit. Sok látogatónk, akik heteket töltenek itt, ifjúsági táborunkban, vagy 

falusi szállásokon, boldogan számolnak be barátaiknak, hogy van egy település mely tisz-

ta, virágos és csendes. 

Hazánk legnagyobb falufejlesztési eredményeivel büszkélkedhetünk. 

2005-ben megnyertük a Magyarországi Falumegújítási versenyt. 

2006-ban ezüstérmet kaptunk az Európai Falumegújítási megmérettetésen. 

2007-ben a legvirágosabb magyar falu voltunk, a Virágos Magyarországért versenyen.

2008-ban hazánkat képviselve, az Entent Floral európai környezetszépítési versenyen 

szintén ezüstérmet vehettünk át.

Az elmúlt években nagy gondot fordítva környezetünk védelmére, részesei lettünk egy 

kis tájvédelmi körzetettel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, ahol nyári időszakban több száz 

szürke marha legelészik és emellett, halad el Bíbic tanösvényünk. Az elmúlt években el-

készült „Kalandok a pusztában” című fejlesztési sorozatunk hivatott megmutatni, milyen 

élet folyt a pusztákon, a legelőkön, a tanyasi világban. Ezek a helyek elérhetőek, gyalogo-

san, kerékpárral, lovaskocsival.

A hozzánk érkező, biztosan észreveszi, hogy a faluhatáraiban található fogadótáblákon 

több nemzetség településnevei találhatóak. Mi már régóta érezzük európaiságunkat, hisz 

baráti kapcsolatot alakítottunk ki Olaszországban Dosolóval, Rivarolo Del Re Ed Unitival, 

Szlovákiában Nagymegyerhez kötődünk, Erdélyben Torockó a szívünk csücske, Svájcban 

Wünnewil-Flamattal tartunk rendkívül szoros baráti kapcsolatokat.

Ha megtekinti ezt a kis kiadványt, remélem, érezni fogja azt, hogy látnom kell ezt a falut. 

Mi büszkék vagyunk eredményeinkre. A sok kis fejlesztésre mely a LEADER+ által jött létre. 

Számunkra fontos az az alapelv, mely a civil szféra, a vállalkozói csoportok és az önkormány-

zati hármasra épül. Ennek jó néhány példáját tudjuk megmutatni. 

Remélem, meggyőző voltam, és személyesen is találkozhatunk. Látogasson el hozzánk! 

Várjuk!

 Varró István
	 polgármester

A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfe-

dezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, természetjáró turisták kedvelt paradicsoma.  

A HAJT-A Csapat Egyesület feladata az európai uniós támogatások koordinálása.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az  

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) men-

tén kerülnek felosztásra. A 2007–2013-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy 

5 milliárd euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság, 

a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenn-

tartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások 

sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése, 

piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése. 

A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a 

települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96 

kapott a FVM Irányító Hatósága által előzetes elismerést. Ez azt jelentette, hogy jogosultságot 

kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján. 

A HAJT-A Csapat Egyesület 14 Tápió menti településből áll: Farmos, Kóka, Nagykáta külterüle-

te, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 te-

lepülésének önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai alapították 2008-ban.

Feladatunk, elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett LEADER-program 

helyi koordinálása. Megalkottuk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melynek mentén a tér-

ségünkben zajló LEADER-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk újszilvási 

irodája LEADER-pályázati információs központként a hét minden munkanapján az ügyfelek 

rendelkezésére áll!

Egyesületünk célja, hogy a mostoha gazdasági helyzet ellenére a Tápió-vidéken élő embe-

rek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADER-program segítségével újjáé-

leszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.

Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon kell alapulniuk. Részt kívá-

nunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvaló-

sításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

 Kovács Ferenc
	 HAJT-A	Csapat	Egyesület	elnöke

Elnöki köszöntõ
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Településünk
Tápiógyörgye 2002-től 2008-ig a 

Tápió-vidék egyik legdinamikusab-

ban fejlődő települése volt, ahol a 

legfontosabb szempont a fenntartha-

tóság figyelembevétele, a természeti 

és épített környezet egyensúlyának 

megőrzése. Kihasználva az Európai 

Unió adta pályázati lehetőségeket, 

megújítottuk településünket. Fel-

mértük természeti, környezeti, kultu-

rális adottságainkat, lehetőségeinket 

és ennek szellemében megragadtunk 

minden pályázati lehetőséget.

 Az uniós és hazai források elnyerése 

alapján elkészült a kerékpárút, a lapos 

tetős iskolára magas tetőt tettünk, a 

tetőteret beépítettük, a faluházat tető-

vel láttuk el, új belső tereket alakítot-

tunk ki. Felújítottuk a falumúzeumot, 

a templomot, az idősek otthonát, az 

óvodát, minden intézményt akadály-

mentesítettünk. 
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Természeti értékeink bemutatására, bemuta-

tóhelyeket, tanösvényeket és madármegfigyelő 

tornyot építettünk, túraútvonalakat alakítot-

tunk ki. 2008-ban beadott és nyert egy különle-

ges kezdeményezésünk. Olyan turisztikai attrak-

ciót kívántunk megjeleníteni, mely a pusztában 

található épített és természeti különlegességet 

mutatja be. A „Kalandok a pusztában” című pi-

henőhelyek lehetőséget nyújtanak a hozzánk 

gyalog, kerékpárral és lóval érkezőknek, hogy 

megismerjék a tanyasi ember életformáját, az 

állattartást és a térség történelmét.

Az utóbbi években a község főtere kertészeti-

leg és építészetileg is teljesen megújult új dísz-

burkolatokat alakítottunk ki, padokat és pihe-

nőhelyeket készítettünk, gyalogátkelőhelyeket 

alakítottunk ki, Svájci testvérvárosunk segít-

ségével újjávarázsoltuk a régi artézi kutunkat. 

Mindeközben a főtéren és az utak mentén a 

lakókkal közösen, virágágyásokat hoztunk lét-

re, ahol főleg hagyományos növények kerültek 

kiültetésre. Sikeres virágosítási mozgalmunk 

eredményeként elnyertük a Virágos Magyaror-

szágért Mozgalom 2006. évi fődíját.
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A tápiógyörgyei ökoprogram sikere és az el-

ért nemzetközi eredmény alapján készült el a 

HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi vidékfejlesz-

tési terve, melynek legfőbb célkitűzése, hogy az 

emberek harmóniában éljenek a természettel, 

öko programunkba bekapcsolódva életminő-

ségük javuljon. Hittünk és hiszünk a kisvállal-

kozások, a manufaktúrák sikerében. Jó példája 

ennek a Lakatos István és felesége, Éva által 

üzemeltetett savanyúságkészítő üzem, vala-

mint a Juhász Ildikó és Bene Béla által sikeres 

mézesbemutató.

Mindezek megismertetésére programkínálatot 

hoztunk létre a helyi gazdák (méhész, paraszt-

udvar, lovasgazdák) és üzem (téglagyár) bevo-

násával. A programok egymásra épülése és a 

szálláshelyek jobb kihasználása érdekében  az 

ország egyetlen önkormányzati fenntartású mi-

nősített erdei iskola szolgáltatását indítottuk el. 

Sikeresen működik az „ökoprogram” (turiz-

mus és gazdaság összekapcsolása), mely eddig 

is több ezer látogatót hozott a településre az 

ország és Európa különböző részeiből. A prog-

ram pluszjövedelmet biztosít a benne részt vevő 

vállalkozásoknak, gazdálkodóknak és az önkor-

mányzatnak.



10 11

a falu életének a szeptemberi szüreti mu-

latsággal együtt. Az ország legkisebb ze-

neiskolájában működő, és mára a felnőtt 

„diákokkal” kiegészült 50 fős Ifjúsági Fú-

vószenekar rendszeres hangversenyekkel, 

fellépésekkel nemcsak a település lakóit 

szórakoztatja, hanem kulturális követünk 

is, a zenekar Nemzetközi Aranydiploma el-

ismerésben részesült. 

A Szent Anna-napi búcsú évszázados ha-

gyománnyal rendelkezik, melyet az utób-

bi években sikerült kulturális fesztivállá 

fejleszteni. A Szent Flórián-napi tűzoltó- 

felvonuláson régi eszközökkel, lovas ko-

csikkal vonulnak végig a mai és idősebb 

tűzoltók a falu utcáin. A Május 1-jei reg-

geli zenés ébresztőt tartó fúvószenekar 

immáron 30 éve elválaszthatatlan része 
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Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke: 

Kovács Ferenc  (Tápiószele	város	

	 polgármestere)

Az egyesület alelnöke: 

Kovács Magdolna  (Tóalmás	község	

	 polgármestere)

Munkaszervezet-vezető: 

Faragó Júlia  (Tápiógyörgye)

A munkaszervezet munkatársai
Munkaszervezet-

vezető: Faragó Júlia

Ügyintéző: Tóthné Vágó Helga

A1 ügyintéző: Tóth Gábor

A2 ügyintéző: Petényi Nándor Csaba

A3 ügyintéző: Kamuti Attila

A HAJT-A Csapat Egyesület 
munkaszervezetének elérhetőségei:
Cím: 2768 Újszilvás, 

 Szent István utca 4.

Postacím: 2768 Újszilvás, Pf. 6

Tel.: 06-53-583-550

Fax: 06-53-383-010

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Web: www.hajtacsapat.hu

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai 

Önkormányzatok: 
  1. Farmos Község Önkormányzata 

  2. Kóka Község Önkormányzata 

  3. Pánd Község Önkormányzata 

  4. Tápióbicske Község Önkormányzata 

  5. Szentmártonkáta Község 

  Önkormányzata 

  6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 

  7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata 

  8. Tápióság Község Önkormányzata 

  9. Tápiószele Város Önkormányzata

10. Tápiószentmárton Nagyközség 

  Önkormányzata 

 11. Tápiószőlős Község Önkormányzata 

 12. Újszilvás Község Önkormányzata 

 13. Tóalmás Község Önkormányzata  

 

Civil szervezetek:  
 1. Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 2. Tóth László Sportegyesület Újszilvás 

 3. Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 4. Pándi Községi Sportkör 

 5. Szentmártonkátai Könyvtárért 

  Alapítvány 

 6. Csibészke Alapítvány 

 7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület 

 8. Tapiógyörgyei Horgász Egyesület 

 9. Tápióságért Alapítvány 

 10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre 

  Egyesület 

 11. Szivárvány Alapítvány 

 12. Tápiószőlősért Alapítvány 

 13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete 

 

Vállalkozók: 
 1. KÁTA-KAMION KFT. 

 2. AN-AD-AN KFT. 

 3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó 

 4. Boglárka Virág KVB  

 5. KORMOS FARM BT. 

 6. Juhász–Bene Méhészet  

 7. Mays Farm Bt. 

 8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó 

 9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató 

  Szövetkezet 

 10. NYÍRI-GRIFF KFT. 

 11. Hegyi és Társa Bt. 

 12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt. 

 13. POLI-GRAN 2004 Kft. 

 14. Oldal István egyéni vállalkozó  

 15. Poppy Seed Kft. 

 16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó

Elnökség (13 fő)
 

Béres Károly  (vállalkozó,	Tápióság)	

Fodor Zoltán  (polgármester,	
	 Szentmártonkáta)	 

Juhász Ildikó  (polgármester,	Kóka)	

Kovács Ferenc  (polgármester,	Tápiószele)	

Kovács Magdolna  (polgármester,	Tóalmás)	

Kökényesi József  (civil	szervezet,	Tápióbicske)	

Lőrincz Tibor  (civil	szervezet,	Pánd)	

Nagy Gábor  (vállalkozó,	Tápiószentmárton)	

Nagy István  (vállalkozó,	Szentlőrinckáta)	

Nyíri Mihály  (vállalkozó,	Tápiószőlős)	

Hajnal József  (képviselő,	Tápiógyörgye)	

Sziráki Károly  (civil	szervezet,	Újszilvás)	

Tarkó Gábor  (civil	szervezet,	Farmos)		

Felügyelőbizottság (3 fő) 

Dr. Petrányi Csaba (polgármester,	Újszilvás)	

Juhász Ildikó  (vállalkozó,	Tápiógyörgye)	

Kele Sándorné  (civil	szervezet,	
	 Szentmártonkáta)

Az egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület szervei:

Közgyűlés:  Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet a 42 alapító tag alkot.

Elnökség:  Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 13 főből áll.

Felügyelőbizottság:  Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére létreho-

zott szerv, a feladatot 3 fő látja el.

Munkaszervezet:  Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, mely az egyesület 

tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazodóan 

változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisz-

tériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-

tallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS) 

megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni, az Új Magyar-

ország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályáza-

tokon keresztül. Faladatunk többek között a tájékoztatás, a VM által 

alkotott rendeletek keretében meghirdetésre kerülő támogatásokról 

és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és támogatási kérelmek ér-

tékelése, szükség esetén a dokumentumok hiánypótoltatása, a tá-

mogatói döntés előkészítése az elnökség részére. Kötelező szakmai és 

pénzügyi beszámolót készítünk a VM és az MVH számára kéthavonta, 

továbbá szakmai rendezvényeken továbbképzéseken veszünk részt, a 

hatékony ügyintézés érdekében.
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Pályázatok

Fejlesztési források összesen 
a 14 településen 2007–2013 időszakra

ÚMVP III. tengely ÚMVP IV. tengely

3 241 982 € 1 375 829 €

864 636 600 Ft 366 933 594 Ft

További lehetőségek

A 2011-es évben lehetőség nyílik új pályázatok benyújtására az alábbi célterületeken:

Közösségi célú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

• Kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés célterület

• Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása

• Kistérségi civil szervezetek működési feltételeinek javítása

• Táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása

• HAJT-A Csapat Akciócsoport arculatának fejlesztése

• Árpád-kori település nyomainak feltárása, bemutatása

• Tápiószele arculatának fejlesztése

Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímen belül az alábbi célterületekre:

• Családi napközik fejlesztésének támogatása

• Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végző vállalkozások támogatása

• Zöldhulladék-kezelő, -feldolgozó felületek kialakítása

• Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges eszközbeszerzés

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Rendezvény jogcímen belül az alábbi célterületekre:

• A Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása

• TÁPIÓ-EXPO

• „Olimpici” sportrendezvény

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímen belül az alábbi célterületre:

• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása

Képzés jogcímen belül az alábbi célterületre:

• A Tápió-vidék bemutatását elősegítő képzések támogatása

A pályázási feltételekről és lehetőségekről több információt a honlapunkon találnak: 

www.hajtacsapat.hu

Kiadja: HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete.

Megjelent: a Patkós Stúdió gondozásában 2010-ben.

ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási 

kérelmek közül 28 nyertes pályázó van. Jogcímenként az alábbi megoszlásban:

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása: 8 db

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 db

Falumegújítás és -fejlesztés: 6 db

Vidéki örökség megőrzése: 3 db

Az első körös pályáztatás után Falumegújítás és -fejlesztés jogcím keretén belül ma-

radt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak ké-

relembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érke-

zett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkormányzatok 

és civil szféra képviselői indulhattak, ennek megfelelően önkormányzatok közül  

6 db, civil pályázó 1 db volt. A kérelmek ügyintézése jelenleg folyamatban van.

„A beérkezett pályázatok bemutatása”
 A LEADER első körös beadási határidőt követően 2009. október 1. és november 16. kö-

zött, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet je-

lent. A vállalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil 

szféra képviselőitől 42 db pályázat érkezett. A négy jogcímre lebontva: közösségi célú 

fejlesztésre 48 db, vállalkozási alapú fejlesztésre 24 db, rendezvényre 15 db, térségek 

közötti és nemzetközi együttműködésre 3 db, képzésre 1 db érkezett.

A LEADER első körös pályázatainak beadását követően megkezdődött a HAJT-A Csapat 

Egyesület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályáza-

tok ügyintézéséhez hozzátartozott az előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, melyek 

a hiánypótoltatás mellett párhuzamosan elvégezhetőek voltak. A LEADER-pályázatok 

esetében ez 38 szemlét jelentett 

az elmúlt időszakban. A végle-

gesített rangsorállítás után a 

döntéshozó testület hozza meg 

a rendelkezésre álló forrás és a 

pontszámok alapján a támogat-

ható pályázatok listáját.
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A térképen szereplő túrák és túraútvonalak letölthetők a www.tgytrack.fw.hu oldalról.


