Pánd

Hajt-a csapat a Tápió-vidéken
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Elnöki köszöntõ
A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett 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) mentén 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 fenntartható 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 külterülete, Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás és Újszilvás. Egyesületünket az akcióterületünk 14 településének 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 térségünkben zajló Leader-fejlesztésekben közreműködünk. Munkaszervezetünk tápiógyörgyei
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 emberek szorgalmával, a hátrányokat előnnyé változtassa. A LEADER-program segítségével újjáéleszthetőek régi mesterségek, falusi szokások, hagyományok.
Hisszük, hogy vidékfejlesztési törekvéseinknek összefogásokon kell alapulniuk. Részt kívánunk venni értékeink felkutatásában, fejlesztésében. Utakat keresünk a jó ötletek megvalósításához. Kérem, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk bizalommal.

Kovács Ferenc
HAJT-A Csapat Egyesület elnöke
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Leader program
Pánd Község Önkormányzata
esszenciális lehetőséget lát a
LEADER-program pályázataiban, hiszen az európai uniós
támogatásokkal együttvéve
alkalmunk nyílhat arra, hogy
belső forrásainkat innovatívan használhassuk fel, továbbá fejleszthessük településünk intézményeit, környezetét és segítsük a helyi civil
szervezeteket.
Önkormányzatunk pályáza
tot adott be a Pándi Meggy
fesztivál programjainak és a lebonyolításhoz szükséges anyagi feltételeknek biztosítására,
illetve meggyfák belterületi útszakaszon történő ültetésére. A pályázat befogadása megtörtént, képviselő-testületünk bízik az utófinanszírozás megvalósulásában. 2010. július
10-én nagy sikerrel rendeztük meg az I. Pándi Meggyfesztivált, amelyre meghívásainknak
eleget téve az ország minden szegletéből érkeztek vendégek. A Pándi Községi Sport Klub
a sportpálya rekonstrukciója érdekében kért támogatást. A pándi Baranyi István Önkéntes
Tűzoltó Egyesület a hagyományőrző felszerelés állományát kívánja bővíteni, és ezért fordult
a LEADER-program dotációjához. A település vállalkozásai közül a Pándi Pékség Bt. élt a közhasznú egyesület projektjeinek kínált opcióival.
A falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások keretein belül pályázatot
nyújtottunk be egy játszótér kialakítására és a Szoborpark felújítására, és egyben utóbbi
kertjének átalakítására.
Képviselő-testületünk – a fenti szervezeteinkkel együtt – abban reménykedik, hogy a jövőben sikerül nyertes pályázatot elérnie. Községünk új rendezvényének kiemelt célja: az
országszerte méltán híres pándi meggy propagálása. Közös akaratunk, hogy az említett tervek megvalósításával valamennyi korosztálynak tartalmas szabadidőt biztosítsunk, a vidék értékeit és az autentikus tradíciót megőrizzük, a kultúrát terjesszük, valamint a Pándi
Meggyfesztivállal kiemelkedőt, egyedülállót nyújtsunk a térségünkben, mivel ezen nimbuszunkkal még tovább népszerűsíthetjük az egész Tápió-vidéket is.

Hugyák Zoltánné
polgármester
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Történeti áttekintés
A falu első okleveles megemlítése 1275-ből való. A váci káptalan előtt kiállított oklevél
a következő sorokban jegyzi meg községünket: „…és azon átmenve egy úthoz, melynek
mindkét oldalán van határjel, s az úton határjelek között egy Harastfeugh nevű völgyhöz, s azon keresztül a Harasthfeu nevű föld mellett van három határjel, azután Pang
falu felé halad…”
A X–XI. században épült fel Pánd első, 1776-ig álló temploma. A ceglédi prédikátorok
által terjesztett reformált hitet követve vált községünk lakosságának jelentős része református hitvallásúvá. A XV. század közepétől 1944-ig több nemesi família, így egészben, bizonyos időszakokban csak részben a Szilassy család birtokolta községünket.
Településünk a XVIII. században élte fénykorát. A nagyszámú iparosság felvirágoztatta
a falut, emellett a gazdaságban jelentősen nőtt a föld szerepe.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc toborzása alkalmával Pánd lakosai közül
többen is katonának álltak. A tápióbicskei csata után (1849. április 4.) községünkben
sebesülteket ápoltak, és huszárokat temettek el.
1902-ben felépült a mai községház épülete. 1907-ben bontották le a Szilassy-kastélyt,
helyén alakították ki 1912-re a Pándi Általános Iskola intézményét. Az I. világháborúban
307 pándi lakos harcolt, 86-an meghaltak.
A régi Pándi Művelődési Házat – a lakosok anyagi támogatásával – 1941. szeptember
28-án jeles műsorral nyitották meg.
Az I. világháborús hősi emlékművet Pándi Kiss János szobrászművész alkotta. A szobrot
1938. október 31-én avatták fel. A műdarab talapzatára 2006 júliusában új táblát helyeztek el az 1944. november 8-i bombatámadás halálos áldozatainak emlékére. 1944.
november 12-én délelőtt érkeztek meg községünkbe az első szovjet katonák Cegléd és
Pilis felől. A front gyorsan áthaladt a falun, néhány ágyúlövedék csapódott be. Néhány
nappal a falu felszabadítása után repülőteret alakítottak ki a község északi részén, ami
1945 áprilisáig működött.
1948-ban a Képes Kálvin Kalendáriumban megjelent dr. Mészáros István lelkipásztor: Pánd, 1848 című publikációja. 1977. március 31-én adták át az új Pándi Művelődési
Ház és Könyvtár épületét a pándi születésű Gáspár Sándor (az egykori Szakszervezeti
Világszövetségnek és a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke) hangsúlyos, szívélyes támogatásának köszönhetően. Millecentenáriumi ünnepséget tartottak címer-, zászló- és pecsétavatással 1996. november 23-án a kultúrházban. Az rendezvényen a település vendégül látta az említett Gáspár Sándort is. 1999. július 10-én bonyolították le az első
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megszervezett falunapot. A 2004-es esztendő végére a Szilassy úton megépült a Pándi
Egészségügyi Centrum. 2010. július 10-én tartották meg – a falunapot felváltva, egyben
hagyományteremtő céllal – az I. Pándi Meggyfesztivált színes szabadtéri programokkal.

Községünk címere
A címer azért pajzs formájú, mert Pánd lakossága minden körülmények
között toborzott katonákat, ha az ország érdeke úgy kívánta. A három
halom a Gödöllői-dombságban található pándi határ dombos területeit,
lankás vonulatait jelképezi.
A ferdén kékre és arany színűre osztott pajzsmezők a Pest megyéhez való
tartozást szemléltetik. A négy kék hullámvonal azt a négy forrást – Szilas,
Diós, Szopókás, Sóskarét – jelöli, amelyek a Pándi-patakot táplálják. A kék felületen
lévő sokágú aranycsillag utal falunk református hitvallására.
A fekete sas a község névadójának besenyő származására hívja fel a figyelmet, aki a
Pand nevet viselte. A mai Pánd területének tulajdonosává ő vált, és róla kapta településünk a nevét is. Pánd jelentése: Örs.

Büszkeségeink
HUGONNAI VILMA
1847. szeptember 30-án született Nagytétényben – grófi család ötödik gyermekeként.
Miután befejezte a leányiskolát, férjhez ment Szilassy Györgyhöz, 1865-ben költözött
Pándra. 1869-ben értesült arról, hogy a zürichi egyetem orvosi szakosztályán már hölgyek is tanulhatnak. Férje beleegyezésével, de anyagi támogatás nélkül, nagyon nehéz körülmények között élt külföldön. 1879-ben orvosi oklevelet szerzett Svájcban, ezt
1897-ben már itthon is elismerték, így ő
lett az első magyar orvosnő. 1922-ben
halt meg Budapesten. Hamvai a Kerepesi
úti Nemzeti Pantheonban vannak.
PÁNDI KISS JÁNOS
Kiss János Pándon született 1905-ben.
Az iskolai tanulmányait is itt kezdte,
majd Budapesten érettségizett. Elvégezte
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az Iparművészeti Főiskolát. 14 évet élt Rómában, az olasz főváros akadémiáján tanult.
Alkotásai, épületplasztikái, síremlékei több talján és magyar városban megtalálhatók. A
nevéhez a Pándi megkülönböztetést a, ’30-as években vette fel. 1960-ban önálló kiállítást tarthatott a Budapesti Műcsarnokban. 1981-ben Budapesten halt meg, végakarata
szerint július 24-én a pándi temetőben temették el. Özvegy felesége településünknek
ajándékozta a szobrász hagyatékának egy részét, amely 1982. augusztus 20-ától állandóan megtekinthető a művelődési házban.
PÓSTA SÁNDOR
1888. november 25-én, Pándon született. Nagyon sokoldalú személyiség volt, igazi
polihisztor. Kolozsvárott végezte el az orvosi egyetemet, fogorvos lett, a világ azonban
kivételes technikájú kard- és tőrvívói teljesítményére figyelt fel.
Egyedi stílusával a vívósport nagy egyéniségei közé nőtte ki magát. Kard nemben
egyéni olimpiai bajnok lett 1924-ben, Párizsban. Ugyancsak a VIII. nyári olimpiai játékokon tagja volt az ezüstérmes kard-, és a bronzmedáliáig jutó tőrcsapatnak.
Sportkarrierjét csaknem derékba törte az I. világháború. A lövészárkokból komoly csípősérülésekkel tért haza. Bécsben meg kellett operálni. Sohasem gyógyult meg teljesen, de még ez sem akadályozta meg őt abban, hogy a csúcsra jusson. 1952. november
4-én hunyt el Budapesten.
A SZILASI/SZILASSY CSALÁD
A Szilasi/Szilassy család 5 évszázadon keresztül élt Pándon és tulajdonolt nagy földbirtokokat. A família egyik prominens tagja, Szilassy József jeles gazda, kertész és gyümölcstenyésztő hírében állt. Modifikáltatta a pándi udvarházat, amely a XIX. század
elejétől immár kastély jelleget vett fel. Az európai hírű angolkert 1806 és 1815 között
jött létre. Kastélyuk falait és erődítményeit a falu központi részén húzták fel a XVIII.
század közepén – Szilassy László fényes pompát teremtett meg ezzel. A Szilassyak a
kúria, a templom és a község egyes felszíni területei, épületei alatt alagutat alakíttattak ki titkos közlekedés és rejtőzködés céljából. A család tagjai közül többen részt
vettek a magyar történelem legjelentősebb harcaiban. 1904 és 1907 között bontották
le a Szilassy-kastélyt, és a község a helyére építtette meg az új iskola létesítményét,
ez 1912-re készült el.
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Műemlékek , kulturális és közszolgálati
intézmények
REFORMÁTUS TEMPLOM
A X–XI. században épült, 1776-ban lebontották. Helyére
1779 és 1781 között Jung József építész és Haber József ácsmester tervei alapján építették meg a község központjában a ma műemléki védettség alatt álló, késő barokk
stílusú templomot.
1975-től 1981-ig modernizálták, és új gyülekezeti termet
alakítottak ki. 2002. szeptember 14-én a renoválási munkálatokat követően hálaadó istentiszteletet tartottak,
amelyen vendégként részt vett Orbán Viktor államférfi és
Balog Zoltán országgyűlési képviselő, államtitkár. A templom kertjében Emlékpark található, amelyet 2008. július
12-én avattak fel. Itt található(k) a Trianon-emlékmű, a
templom megépítése érdekében az első lépéseket megtevő Szilassy család egyes tagjainak sír- és Benedek Béla
lelkipásztor nyughelye, helyi kopjafák.
I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS HŐSI EMLÉKMŰ
Pándi Kiss János alkotását 1938. október 31-én, az I. világháború befejezésének 20. évfordulóján avatták fel.
Talapzatán, egy bronztáblán tüntették fel annak a 86
pándi katonának a nevét, akik az I. világháborúban estek
el. 1989-ben újabb 44 név került a műemlékdarab felületére – a II. világháború hőseinek emléke előtt tisztelegve.
A pándi születésű művész édesanyja és édesapja mesteri
képmását formálta meg ezzel az eszményi alkotással.
PÁNDI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1891-ben 266 tanköteles diák élt Pándon, a két tanító és a
két tanterem már kevésnek, illetve szűkösnek bizonyult. A le
bontott Szilassy-kastély helyére építették fel az új iskolát.
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1912-től az új épületben folyik a tanítás. Az államosított iskola első igazgatója Péczely Ferenc volt.
A nyolc tantermes épület udvarában tágas, gyermekbarát, sportolásra alkalmas aszfaltpálya és
gyepesített, fákkal ornamentált terület található.
2009. március 15-én a helyi önkormányzat és a
Magyarörmény Kulturális Egyesület Czetz Jánosemléktáblát avatott az iskola főbejáratánál. A honvédtábornok 1849-ben, a szabadságharc bukása
után a Szilassy-kúriában rejtőzködött a Habsburgterror elől.
MŰVELŐDÉSI HÁZ
1977. március 31-én adták át a Pándi Művelődési
Házat és a Könyvtárat. Nemzetközi néptánctalál
kozót is rendeztek itt görög, olasz és magyar táncosok részvételével 1992. augusztus 22-én. Három
esztendővel később a Művelődési Házban került sor
a millecentenáriumi ünnepségre: zászló-, címer- és
pecsétavatás szerepelt a programban. A rendezvényen vendégként megjelent a falunkat
örökre szívébe záró Gáspár Sándor, az akkori Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
tagja, Pándon született politikus. A kultúrház színházterme 180 férőhelyes. Kisebb termei a település közösségi életének, klubtalálkozóinak adnak otthont. A könyvtár 16 200
kötetet és számos folyóiratot tartalmazó állománnyal áll az olvasók rendelkezésére.
A PÁNDI REFORMÁTUS TEMPLOM FALÁN LÉVŐ
MÁRVÁNYTÁBLA
1782-ben, a református templom felszentelésének napján avatták fel ezt az emléktáblát. Mária
Terézia királynő jóváhagyásával tették le a pándi
helvét hitvallásúak templomának alapjait. A műemlékdarabon feltüntették azon főméltóságok nevét, akik közreműködtek az építés megvalósításá-
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ban, így Szilassy Jánosét is.

Meggyfesztivál kertbarátok

Meggyfesztivál főzés

Nyugdíjas klub

Egészségügyi centrum

Polgármesteri hivatal

Szobor

Óvoda

Községi konyha
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Természeti kincseink
A falu déli határában elterülő Hársas-völgy kiváló kirándulóhelyszín. Itt a több mint
kétszáz éves fák maradványaként még molyhos tölgy is található. Az egykori lőtér, a
cukorsüveg alakú domb és a gesztenyesoros dűlőút festői környezetben várja a turistákat. A völgy nyugati végénél fekszik a Tápió-mentén egyedülálló módon, csak itt
fennmaradt borókás legelő. A dombok löszgyepein tucatnyi védett növényfaj, így tarka
nőszirom vagy nagyezerjófű is virágzik. 2003-ban a pándi határban bukkantak rá a
Magyarországon kevésbé elterjedt, ezáltal fokozottan védett pannon gyíkra. A löszfalas
vidék a környék egyik legnagyobb gyurgyalagkolóniájának ad otthont. A völgy bejáratánál kiemelkedő Bográndi-hegyről nagyszerű panoráma nyílik a falura.
Pánd külterületei a természetjárás csodás tájékai. A tekintélyes növény- és állatvilág,
a természeti értékek révén a turisták paradicsoma ez a vidék.
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Nagy ezerjófű

Molyhos tölgy

Tarka nőszirom

Természet

Látkép

Téli erdő

Pannon gyík

Tájkép
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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 létrehozott 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
Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájékoztatás, a VM által alkotott rendeletek keretében meghirdetésre
kerülő támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatok és
támogatási kérelmek értékelése, szükség esetén a dokumentumok
hiánypótoltatása, a támogatói 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.
Elnökség (13 fő)

Nagy István

(vállalkozó, Szentlőrinckáta)

Nyíri Mihály

(vállalkozó, Tápiószőlős)

Béres Károly

(vállalkozó, Tápióság)

Póczné Fehér Mária

(polgármester, Tápiógyörgye)

Fodor Zoltán

(polgármester,

Sziráki Károly

(civil szervezet, Újszilvás)

Szentmártonkáta)

Tarkó Gábor

(civil szervezet, Farmos)

Juhász Ildikó

(polgármester, Kóka)

Kovács Ferenc

(polgármester, Tápiószele)

Felügyelőbizottság (3 fő)

Kovács Magdolna

(polgármester, Tóalmás)

Dr. Petrányi Csaba

(polgármester, Újszilvás)

Kökényesi József

(civil szervezet, Tápióbicske)

Juhász Ildikó

(vállalkozó, Tápiógyörgye)

Lőrincz Tibor

(civil szervezet, Pánd)

Kele Sándorné

(civil szervezet,

Nagy Gábor

(vállalkozó, Tápiószentmárton)

Szentmártonkáta)
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Az egyesület vezető tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc
(Tápiószele város
polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna (Tóalmás község

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
A munkaszervezet munkatársai
4. Pándi Községi Sportkör
Munkaszervezet5. Szentmártonkátai Könyvtárért
		 Alapítvány
vezető:
Faragó Júlia
6. Csibészke Alapítvány
Ügyintéző:
Tóthné Vágó Helga
7. Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület
A1 ügyintéző:
Tóth Gábor
8.
Tapiógyörgyei Horgász Egyesület
A2 ügyintéző:
Petényi Nándor Csaba
9. Tápióságért Alapítvány
A3 ügyintéző:
Kamuti Attila
10. Blaskovich Múzeum Baráti Köre
		 Egyesület
A HAJT-A Csapat Egyesület
11. Szivárvány Alapítvány
munkaszervezetének elérhetőségei:
12. Tápiószőlősért Alapítvány
Cím:
2767 Tápiógyörgye,
13. Tóalmási Vállalkozók Egyesülete
	Deák Ferenc út 2-4.
Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25
Vállalkozók:
Tel.:
06-53-583-550
1. KÁTA-KAMION KFT.
Fax:
06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 2. AN-AD-AN KFT.
3. Gál János mezőgazdasági vállalkozó
Web:
www.hajtacsapat.hu
4. Boglárka Virág KVB
5. KORMOS FARM BT.
HAJT-A Csapat Egyesület tagjai
6. Juhász–Bene Méhészet
Önkormányzatok:
7. Mays Farm Bt.
 	1. Farmos Község Önkormányzata
8. Vona Ferenc egyéni vállalkozó
 	2. Kóka Község Önkormányzata
9. Aranyszarvas Termelő- és Szolgáltató
 	3. Pánd Község Önkormányzata
		 Szövetkezet
 	4. Tápióbicske Község Önkormányzata
10. NYÍRI-GRIFF KFT.
 	5. Szentmártonkáta Község
11. Hegyi és Társa Bt.
		 Önkormányzata
12. Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.
 	6. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 13. POLI-GRAN 2004 Kft.
 	7. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
14. Oldal István egyéni vállalkozó
 	8. Tápióság Község Önkormányzata
15. Poppy Seed Kft.
 	9. Tápiószele Város Önkormányzata
16. Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó
polgármestere)

Munkaszervezet-vezető:
Faragó Júlia
(Tápiógyörgye)
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Pályázatok
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 maradt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak kérelembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db kérelem érkezett 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. között, rekordmennyiségű pályázat érkezett irodánkba, ez 91 db támogatási kérelmet jelent. 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 pályázatok 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 véglegesített rangsorállítás után a
döntéshozó testület hozza meg
a rendelkezésre álló forrás és a
pontszámok alapján a támogatható pályázatok listáját.

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