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Hajt-a csapat a tápió-vidéken 

Tápiószentmárton
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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 térsé-

günkben 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 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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Polgármesteri köszöntõ
Kedves Olvasó!

Ön most olyan füzetet tart a kezében, amelynek révén szeretnénk Önt településünk barát-

jává tenni. Ehhez mindenekelőtt szeretnénk feltárni azokat az értékeinket, amelyeket az 

évek során felhalmoztunk, és tájékoztatni kívánjuk a jövő terveiről. reméljük, mindazok a 

törekvések, amelyek a település lakóit és vezetőit jellemzik, Önt is meggyőzik arról, hogy 

érdemes Tápiószentmártont megnézni, megismerni, megszeretni!

Nézzük hát, mi az, amire büszkék vagyunk!

A település legutóbbi éveiben az önkormányzat kötelező feladatellátását szolgáló intéz-

ményrendszert korszerűsítettük, újakat létesítettünk, nem alapfeladathoz kapcsolódó in-

tézményeket hoztunk létre. Az előttünk álló feladatok tehát nem elsősorban új fejlesztések-

hez kötődnek, hanem a meglévő intézmények szinten tartása, további korszerűsítése lesz. 

Mindenek előtt alternatív, költségcsökkentő energiák alkalmazása fűtésben, világításban. 

Mindezekhez adottak a lehetőségeink (termálvíz, napsütéses órák, nagy mennyiségű me-

zőgazdasági hulladék, szennyvíziszap), csak a kedvező pályázati lehetőségeket várjuk. Ha 

folytatódik az a trend, amelynek során az előzőekben sorolt fejlesztéseket végbe tudtuk 

vinni, újabb lehetőségek előtt állunk.

A település számára nagy lehetőség volna a gyógyfürdő fejlesztése, amely munkahelyek lé-

tesítésével, a megnövekedő idegenforgalom gerjesztette kereskedelmi és egyéb bevételekkel 

járna. Ugyanebbe a kategóriába sorolható tervezett nagyberuházás az Atilla-palota építése, 

amely magánvállalkozás, de a település életére is erős befolyással lenne.

Nagy lehetőségek nyílnának egy kedvező pályázati rendszer hatására a mezőgazdasági fel-

dolgozóiparban lehetséges beruházások indításával, hisz a helyben megtermelt növények 

feldolgozott állapotban nagyobb jövedelmet biztosítanának, mint az „egyszerű” mezőgaz-

dasági termékek. Ehhez igen kedvező a jelenlegi (búza, napraforgó, repce, kukorica stb.), 

termelési szerkezet, de a talajadottságok folytán más növények termesztése is lehetséges, s 

ezáltal új feldolgozóipar is telepíthető.

A fenti – elsősorban munkahelyteremtő – beruházásokon túl a települési életkörülményeket, 

a komfortosságot, elsősorban a közlekedési infrastruktúrát fejlesztő (út, járda, közlekedőterek), 

valamint a községszépítő (parkosítás, virágosítás) munkálatok szükségesek.

A fentiekben felsorolt célok eléréséhez hathatós segítséget adhat a LEAdEr-program, illet-

ve más EU-s vagy hazai forrást felhasználó pályáztatási rend.

 Tóth János
 polgármester

Elnöki köszöntõ
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Tápiószentmárton múltja
Történelmünk

Sokarcú, változatos táj a Tápió vidéke, s ennek talán legjellegzetesebb települése 

Tápiószentmárton, földjén ölelkezik a Gödöllői-dombvidék legdélebb nyúlványa az Alföld 

néhol homokbuckás és ugyanakkor már kiváló löszös földjével. Itt találkozik a Tápió-patak 

Y-szerű három szára, itt lesz. Az Alsó- és Felső-Tápióból az egyesült ág. Ez a földrajzi 

elhelyezkedés meghatározza, hogy ősidők óta lakott hely, a régészeti leletek pedig bizo-

nyítékai ennek.

Leghíresebb lelete a szkíta aranyszarvas, amely fejedelmi pajzsdísz lehetett. 1923-ban ta-

lálták meg, miközben a máig élő 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 kéttor-

nyú templomot a törökök lőtték a szomszédos mocsárba. Később e templom helyén juhaklot 

építettek, amelyet tűzvész pusztított el a méltatlan tett miatt. A hagyomány szerint, ha veszély 

fenyegeti a falut, éjfélkor megszólal azóta is a mocsárban a harang. Márpedig veszély fenye-

gette többször is, hisz a török időkben hol elnéptelenedett, hol újratelepült. Utolsó pusztulása 

a rákóczi-szabadságharc alatt volt, amikor rácok perzselték fel, s csak az 1700-as évek közepén 

lett újra virágzó település, a mai állapot arra az időre vezethető vissza.

A ma is meglévő 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 építtette, 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 Iste-

nes ember, akit ezzel képzek!”

A család egyik kiemelkedő tagja volt Blaskovich 

Ernő, akinek tulajdonát képezte a világhírű 

Kincsem ló, a „csodakanca”, amely ötvennégy ver-

senyt futott, s valamennyit megnyerte. A tápió-

szentmártoni Selyemréten kaszált szénát még 

Angliába is utána vitték csodaszerként táplálékul.
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Tápiószentmárton múltja
Tápiószentmárton neve

A falu első említése 1438-ból származik, mégpedig Szent Márton név alatt. Ez arra utal, 

hogy a település középkori templomának védőszentje Szent Márton tours-i püspök volt, 

és róla nevezték el a helységet is. A Tápió előtag Thape formában csak a XV. század végén 

bukkan fel először a falu nevében (Thape-Zenthmarton). A Szent Márton névalak mindazon-

által a török hódoltság időszakában tovább élt a falu névhasználatában, jóllehet különbö-

ző változatokban. A helység nevének gyakoribb formája azonban a Tápió előtaggal bővült 

Tápiószentmárton volt, illetve ennek különböző 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	Sőreg	története	a	kezdetektől	1848-ig

Kiadja:	Tápiószentmárton	Nagyközség	Önkormányzata

Kincsem emlékmúzeum
A „csodakanca”, Kincsem emlékmúzeuma 

a verhetetlen versenyló életútja mellett 

kitekint a magyar lovassport történetére, 

és képet kaphatunk a település múltjáról, 

népi életmódjának tárgyi emlékeiről is.

Gyógyító hatású Atilla-domb
Tudósok, mérnökök, természetgyógyá-

szok próbálják, próbálták megfejteni a 
titkot, amit a föld mágneses kisugárzá-
sával hoznak összefüggésbe. A domb ha-
tására úgy derült fény, hogy a lovas gaz-
da egyik lova betegeskedni kezdett, mire 
kivitték a birtokon lévő dombra, ahon-
nan néhány nap múlva a ló egészségesen 
tért vissza. Azóta a domb híre elterjedt az 
egész országban, és gyógyulást keresők 
sokasága keresi fel napról napra, és tölt 
el rajta néhány órát. A gyógyulásra talán 
legfőbb bizonyíték, hogy tömegesen jár-

nak vissza az emberek.
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Szkíta aranyszarvas 

A település az őskor óta lakott hely, melyet a ha-
tárában 1923-ban feltárt  fejedelmi sírból származó 

pajzsdísz, a szkíta aranyszarvas is tanúsít. (Erede-

tije a Nemzeti Múzeumban, másolata a tápiószelei 

Blaskovich Múzeumban látható.) Anyaga arany és 

ezüst azonos arányú keveréséből készült ötvözet. 

Értékeink

Természeti értékek

A Tápió-vidék földrajzi fekvése nagyon sajátos: a térség egyik részét a Gödöllői-domb-

ság lösz dombjai uralják, míg a másik az Alföld síkjának része. Az eddigi kutatások 66 

védett növényfaj és 177 védett állatfaj előfordulását tárták fel. A táj legértékesebb élő-

helyeit 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 nö-

vényállománya biztosítja. Változatos növénytársulások (szikesek, löszgyepek, mocsárrétek), 

valamint ritka növények sokasága kötődik a tájhoz. Az Alföldön ritka agárkosbor, tavaszi 

gyöngyike, bárányparéj, sziksaláta és réti őszirózsa jelzik a vidék háborítatlanságát. Sokféle 

védett növényfaj fordul elő: kései szegfű, homoki árvalányhaj, fényes poloskamag, bárány-

pirosító, homoki nőszirom fehér zászpa, orchidea és pókbangó, a mélyebben fekvő részeken 

szibériai nőszirmok virágoznak. Megtalálható a szennyes ínfű, az erdei szellőrózsa és a ma-

gyar zergevirág is. A Tápió ma Magyarország egyik legtisztább vizű folyója. Ez a tisztaság jel-

képe is lehet annak a tiszta szándéknak, amellyel ma idevárunk minden kedves vendéget.

Műemlékek, emlékművek

A Blaskovich család és Tápiószent márton összekapcsolódó történetének máig álló emléke 

a Szűz Mária-kápolna, amely egy domboldalon, a Blaskovichok sírkertjében áll. Blaskovich 

József özvegye, dacsó Anna építtette 1768-ban Szűz Mária mennybevitelének tiszteletére, 

1832-ben gr. Nádasdy Ferenc váci püspök szentelte fel. Főoltárának képe Mária mennybevi-

telét ábrázolja, a szószék rokokó stílusban épült a XVIII. században.

A község központjában tekinthető meg az 1845 és 1847 között klasszicista stílusban épült 

evangélikus templom. Az egyhajós, homlokzati tornyos templom főoltárán Kiss Bálint Krisz-

tus az olajfák hegyén című festménye látható, keresztelőmedencéjén az 1847-es évszám 
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olvasható. 1938-ban átfogó felújítást végeztek 

rajta, majd 2003-ban közadakozásból készített 

toronyóra átadásával folytatódott a templom 

formálása.

Szintén Tápiószentmárton centrumában találha-

tó a római katolikus plébániatemplom. 1874-ben 

épült fel, Peitler Antal váci püspök áldotta meg, 

aki 1870-ben Blaskovich Ernő földbirtokossal ab-

ban állapodott meg, hogy Tápiószentmártont 

önálló lelkészséggé teszi. Első plébánosa Barina 

Vendel volt, aki Kuthen írói néven jelentékeny si-

kereket ért el.

Tápiószentmárton temetőjében nyugszik Szent-

királyi Móricz, Budapest első főpolgármestere. 

E család építtette 1813-ban a Szentkirályi-kúriát 

(Ady Endre u. 35.), amely a klasszicizmus jegyeit 

hordozza magán. A történelem során többször át-

építették, jelenleg szociális otthonként működik.

Szintén az 1800-as évek első negyedére tehető a Kubinyi-Kúria felépítése is (Ady Endre út 2.). 

Ezen épület is a klasszicizmus jegyében született, a középrészen található timpanont négy 

díszítetlen oszlop tartotta. 2003-ban teljes felújítására került sor, jelenleg az önkormányzat 

tulajdonában iskolai étkezdeként, valamint tetőterében kialakított vendégszobákkal szál-

láshelyként funkcionál.

Továbbá várjuk a kedves idelátogatókat:

· a gyógyturizmus (gyógyfürdő: bő vebben lásd a külön „ Gyógyfürdő” menüben, Atilla-domb)

· a sportolási lehetőségek (sportcsarnok, tanuszoda: bővebben lásd a külön „Sportcsar-

nok” menüben)

· a rendezvényturizmus (pünkösdi borfesztivál, Atilla-, Szt. Márton-napok, szüreti rendez-

vények stb.: bővebben lásd „rendezvények” menüpontban)

· a horgász- és vadturizmus (Alsó- és Felső-Tápió, Copak-halastó [Tőzeges-tó], illetve 

Tápiószentmárton erdő határterületei)

· a lovas turizmus (Kincsem Lovaspark, őshonos állatállománnyal) [www.kincsemlovaspark.hu]

· valamint a borturizmus (Kincsem Pince; minőségi borok kóstolása) [www.kincsempince.hu] terén.
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Gyógyfürdő

A fürdőről

A Tápiószentmártoni Gyógyfürdő belterületi üdülőterületen, közel 10 hektáron fek-

szik; a villany-, víz- és gázellátás zavartalan. Fürdőnk működése egy, az 1960-as évek 

végén fúrt hévízkúton alapul, melyből 650 méter mélyről tör fel az 52 fokos termálvíz 

(alkálihidrogénkarbonátos-kloridos hévíz), ezen kívül természetesen a hideg víz is jelen van. 

A hévíz általános nyugtató, alvásjavító, fájdalomcsillapító hatással bír az idegrendszerre; 

különféle bőrbetegségek orvoslására is alkalmazható. degeneratív kopásos mozgásszervi be-

tegségek gyógyításában rendkívül hatásos lehet, a reumatológiai folyamatok aktivitásának 

csökkenését idézheti elő. Súlyosabb sérülések utókezelésében – főleg melyek mozgáskorlá-

tozottsággal járnak – alkalmazható sikerrel. Alkálihidrogén-tartalma miatt mozgásszervi és 

nőgyógyászati kórképekben javasolható, valamint klorid-tartalma miatt általános erősítő, 

ellenállás-fokozó hatású. 2003 októberében egy szakértői csoport által végzett kutatások 

eredményeképpen a termálvizet gyógyvízzé minősítették.

Szolgáltatásaink

Strandunkon jelenleg 4 medence működik:

· ülőpados 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 medencékkel, új öltözőkkel, 

zárható szekrényekkel, vizesblokkokkal 

várjuk kedves Vendégeinket!

Fürdőnk kiváló pihenést és szórakozási 

lehetőséget nyújt minden korosztály számára. 4 medencével, újonnan kialakított sportpá-

lyákkal (homokfoci, strandröplabda) állunk látogatóink rendelkezésére. Nyári programok: 

homokfutball-bajnokság, éjszakai zenés fürdőzés, egyéb kulturális programok.

A strand területén jelenleg több hideg-meleg konyha büfé, palacsintasütő és bazár ta-

lálható, ahol a vendégeknek lehetősége van étkezésre, frissítők fogyasztására, illet-

ve népművészeti és tájjellegű emléktárgyak megismerésére, vásárlására. További frissí-

tő, pihentető és aromamasszázs teszi még teljesebbé a pihenni vágyók kikapcsolódását. 
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RENDEZVÉNYEK

Atilla-nap

A nagy hun hadvezérre és a „magyarok első királyára” (Anonymus) emlékezve rendeznek Atilla-

napot Tápiószentmártonban, ahol sokszínű kulturális, zenei, gasztronómiai programokat 

kínálnak a várhatóan több ezer vendégnek. A történelmi dokumentumok szerint a 400–453 

között élt uralkodó 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 övező sok rejtély is hozzájárul ahhoz, 

hogy lokálpatrióták ápolják az Atilláról keringő hagyományokat.

Újra megépítik Atilla fapalotáját 

A közönség láthatja itt a leendő Atilla-vár makettjét. A terv szerint EU-s pályázattal, be-

fektetők vállalkozásában 3 milliárd forintból felépülő fapalota különleges idegenforgalmi 

attrakció lesz.

Az Atilla-nap programjai között szere-

pel a Kincsem Lovasparkban koncertek, 

kirakodóvásár, pásztorkutya-bemutató, 

fogathajtóverseny, bográcsban készült 

ételek, borkóstoló teszik vonzóbbá a na-

pot. Több előadás is elhangzik az Atilla 

korabeli érdekességek ismertetésével.  

A rendezvényről tudni kell, hogy minden 

évben május 21-ét követő szombaton 

rendezik. Ezen a napon belépődíj nélkül 

látogatható a mágneses kisugárzásával 

gyógyító hatásáról elhíresült domb, illet-

ve a Kincsem Lovasparknak nagy része. 

Márton-napok

Évtizedes hagyomány községünkben, hogy falunk névadójának tiszteletére 2 hetes ren-

dezvénysorozatot rendezünk, melyet falunapoknak is nevezhetünk. Mindig színes és minden 

korosztály számára élvezetes programokkal várjuk az érdeklődőket: generációk találkozója, 

téli teremlabdarúgó-bajnokság, motorkiállítás és -börze, Márton-napi fogathajtóverseny, 

Márton-bál, borszentelés, Nemzetközi Hurkatöltő Fesztivál.
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Nemzetközi Hurkatöltő Fesztivál

A Nemzetközi Hurkatöltő Fesztivált minden év novemberében, a Szt. Márton napját követő 

szombaton rendezzük meg. Három kategóriában lehet nevezni: fehér hurka, véres hurka 

és hurkakülönlegességek. Több csapat a határon túlról érkezik (Felvidék, Erdély, délvidék). 

A verseny célja a hagyományos falusi disznótorok teremtette étkezési kultúra megőrzése, 

ápolása. A zsűri elnöke minden évben Németh József, aki a Magyar Gasztronómiai Szövetség 

Vendéglős és Hagyományőrző Bizottság elnöke, Venesz-díjas chef. A rendezvény alatt szá-

mos kulturális programmal szórakoztatjuk a versenyzőket és a vendégeket egyaránt.

EU-s és hazai pályázatok
2005. évben uniós és hazai támogatással megvalósult a sportcsarnok és tanuszoda teljes 

körű akadálymentesítése.

A beruházás célja az volt, hogy valamennyi fogyatékkal élő – mozgás-, hallás-, látássé-

rült és értelmi fogyatékos – számára az intézmény valamennyi szolgáltatása (sportcsar-

nok, tanuszoda, kisebb termek, öltözők, vizesblokkok) mind a sportolni vágyók, mind pedig 

a nézőként érkezők számára az egészségesekkel azonos feltételek mellett megközelíthető 

és használható legyen. Akadálymentes parkolót létesítettünk, átalakítottuk a főbejáratot, 

mozgáskorlátozottak részére vizesblokkot és öltözőket alakítottunk ki, vízbeemelő szerke-

zettel biztosítottuk a medence használatát, burkolati jelekkel, hang- és fénytechnikával 

könnyítettük a belső közlekedést. Mindezek megvalósítására a PHArE-programon belül a fo-

gyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítésére nyújtottunk be pályázatot és nyer-

tünk el 15.020 E Ft uniós és nemzeti támogatást. Ehhez a fejlesztéshez a BM Önerő Alapból 

származó támogatás is kapcsolódott, melynek összege 1 143 E Ft volt.

2006. évben uniós és hazai támogatással megvalósult a Művészeti Központ létrehozása 

Tápiószentmártonban. Az önkormányzat a művelődési ház tetőterének beépítésével teremtett 

otthont a Földváry Miklós Művészeti Iskola számára. A település és környéke gyermekei részé-

re nyújtanak képzési lehetőséget a képzőművészet, a néprajz, a néptánc és a zene területén.  

A fejlesztéssel a tetőtérben rajzterem, zeneszobák, szolfézsterem, tanári szobák, hangver-

senyterem pódiummal, valamint az ezeket összekötő közlekedő, a kiszolgálószertárak, vizes-

blokkok kerültek kialakításra. A projekt az agrár- és vidékfejlesztési operatív program keretén 

belül uniós és nemzeti támogatásban részesült. A támogatás összege 29 180 E Ft volt. Ezen 

kívül a saját erő kiegészítésére a BM Önerő Alapból 6 090 E Ft támogatást nyertünk el.

2009. évben a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Társulása által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott és elnyert pályázati 

támogatással felújítottunk egy üresen álló szolgálati lakást, amely a Tápiószentmártonban 

működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak adott helyet. Kialakult egy családbarát, 

a mai esztétikai igényeket és elvárásokat kielégítő, 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 nyújta-

nak családi problémák megoldásában szülők és gyermekek részére egyaránt. Lehetőség van 

továbbá pszichológus, logopédus igénybevételére, jogi tanácsadásra. A szolgálat épületében 

adománygyűjtés is történik.

2010. évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és  

-fejlesztésre 35 530 E Ft támogatást nyertünk el, amelyből a Tápiószentmárton központjában 

lévő parkot fejlesztettük, mely a Szent Márton tér elnevezést kapta. A projekt során a téren 

szökőkutat, szobrokat, díszes kandelábereket, padokat, hulladékgyűjtőket helyeztünk el, 

melyeket színes burkolatú járdarendszer övez. Kiépült egy automata öntözőrendszer, mely 

biztosítja a betelepített növényzet vízellátását. A programhoz kapcsolódik a településen 

négy játszótér fejlesztése is, mely jelenleg még folyamatban van. A játszótereken új játszó-

téri elemek kerülnek elhelyezésre, így megfelelnek a hatályos jogszabályi követelmények-

nek, a gyermekek biztonságosan használhatják majd azokat.

2010. évben rendelkezünk Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEAdEr-

program keretében befogadott, de még el nem bírált pályázattal. A pályázat célja a sport-

csarnok és tanuszoda épületének felújítása, korszerűsítése. Az 1993 óta működő intézmény 

a vidék sportcentrumává vált, jelentős 

számban látogatják a szomszédos tele-

pülésekről is, de nagyobb távolságról is 

érkeznek ide sportolni vágyó emberek. 

A tornacsarnok a sportrendezvényeken 

kívül helyet ad kulturális és egyéb ren-

dezvényeknek is. A nagy látogatottság, 

a fokozott igénybevétel miatt szüksé-

gessé vált az épület korszerűsítése. A 

pályázat keretében a küzdőteret kike-

rülő közlekedő és új hangosítási rend-

szer kialakítását, valamint a csaptele-

pek cseréjét tervezzük.
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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)	

Póczné Fehér Mária  (polgármester,	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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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: 2767 Tápiógyörgye, 

 deák Ferenc út 2-4.

Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Pf. 25

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

Az egyesület
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Pályázatok
ÚMVP III. tengely 4 jogcímére 2008. 10. 19. és 2009. 01. 10. között benyújtott támogatási ké-

relmek 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 be-

lül maradt felhasználható forrás, így az ÚMVP III. tengely második körös pályá-

zatainak kérelembenyújtási időszakában 2009. 11. 16. és 2009. 12. 20. között 7 db 

kérelem érkezett a HAJT-A Csapat Egyesület irodájába. Ebben a jogcímben csak önkor-

mányzatok 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 vál-

lalkozói szférától 24 db, önkormányzatoktól 24 db, egyháztól 1 db, míg a civil szféra kép-

viselőitől 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 Egye-

sület munkaszervezeti irodájában a támogatási kérelmek ügyintézése. A pályázatok ügyinté-

zéséhez 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 pont-

számok alapján a támogatható pá-

lyázatok 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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Pályázatok
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.


