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Hajt-a csapat a tápió-vidéken 

Tóalmás
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Polgármesteri köszöntõ
Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt, Tóalmás Község Önkormányzata és lakossága nevében. Tóalmás 

Pest megye kis települése, de számomra és az itt lakók számára Pest megye gyöngyszeme. 

Hasonló gondokkal küzdünk, mint országunkban bármely település, aki az idegenforgalomból, 

és a falusi turizmusból szeretne megélni. Ebben a kiadványban röviden bemutatjuk  közsé-

günket, valamint tájékoztatást adunk az elmúlt négy év fejlesztéseiről.

 „Községünk a közép-magyarországi régióhoz tartozik, Budapesttől 55 km-re fekszik, terü-

lete kb. 3940 ha. Tóalmás a Tápió-vidéki kistérségben helyezkedik el, összeköti Tápió mentét a 

Gödöllői kistérséggel, egyben megyehatár is. Két megyét és két régiót köt össze, Pest megyét 

Heves megyével, a közép magyarországi régiót a Dél-alföldi régióval. A település lakosságszá-

ma 3405 fő. A község területén a talaj termőképessége előnyös bizonyos gabonafélék (búza, 

kukorica, napraforgó) termesztésére, így a mezőgazdaság számára, de ebből kevés család tud 

megélni. Tóalmás szeretne üdülőfaluvá válni, hiszen területén működik a Szent András gyógy-

vizes strand és kemping. Községünkben több műemlék alatt álló épület és egy 30 ha-os ter-

mészetvédelmi terület található. 

Az elmúlt négy évben felújításra került az általános iskola, a községi óvoda és konyha, mind-

két intézményhez parkolót, a Béke útra pedig gyalogjárdát építettünk. Az idelátogató ven-

dégek tájékoztatása céljából információs táblákat, térképet és utcajelző táblát helyeztünk 

el. 2007-ben Pest Megye Kulturált Települési Környezete pályázatán I. helyezést értünk el. 

2009-ben a Virágos Magyarországért országos versenyben a Belügyminisztérium külön díjá-

ban részesültünk. Mindezt lakossági összefogással sikerült elérni, melyet ezúton is köszönünk 

Tóalmás polgárainak. Amennyiben tájékoztatóm felkeltette érdeklődését, szeretettel várjuk 

Önt községünkbe.

 Kovács Magdolna
	 polgármester

Elnöki köszöntõ
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
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Fejlesztések
Tóalmás Község Önkormányzata az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

magyarországi Operatív program kere-

tében „a tóalmási általános iskola, 

óvoda és főzőkonyha felújítása, bőví-

tése és eszközbeszerzése a környezet-

tudatosság és a korszerű nevelés-ok-

tatás megteremtése jegyében” című 

pályázatával 247 500 000,– Ft támoga-

tásban részesült. A pályázat tartalma 

teljes egészében megvalósult. Az el-

nyert összegből és 10% önerőből meg-

történt a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola felújítása: az 

épülethomlokzat felújítása-javítása, a 

nyílászárók cseréje szükség szerint, a 

padlóburkolat teljes cseréje, az épület 

teljes belső festése és mázolása, három 

fűtőkazán cseréje, új kerítés építése, az 

intézmény akadálymentesítése, az in-

tézményhez tartozó parkoló kiépítése, 

az iskola bejáratának kialakítása, 

az emeleten új vizesblokk kiépíté-

se, a meglévő vizesblokk átépítése, 

udvari burkolatok felújítása és esz-

közbeszerzés. 

Tóalmás község óvodájá-
nak felújítása és bővítése: 
az épülethomlokzat felújítása, 

nyílászárók cseréje szükség sze-

rint, a padlóburkolat teljes cse-

réje, az épület belső festése és 

mázolása, két fűtőkazán cseréje, 

új kerítés építése, az intézmény 

akadálymentesítése, az intéz-

ményhez parkoló kiépítése,  
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A Megyei Területfejlesztési 
Tanácstól nyert TEKI-pályázat 
alapján 2 300 000,– Ft érték-
ben a közlekedés biztonsága 
céljából gyalogjárdát építet-
tünk ki korláttal és viacolor 
burkolattal.

A Tóalmás községbe látoga-
tók tájékoztatása céljából 
szintén a területfejlesztési Ta-
nács által TEKI-pályázat alap-
ján közel 1 000 000,– Ft-ot 
nyertünk információs, utca-
jelző táblák és térképek el-

helyezésére. 

az épülethez tornaszoba és 

kiszolgálólétesítmények, valamint 

szennyvíztározó építése, eszköz-

beszerzés. 

Tóalmás község konyhájá-
nak felújítása: az épülethom-

lokzat felújítása, nyílászárók cse-

réje, belső tatarozás, padló- és 

falburkolatok cseréje, elektromos 

hálózat cseréje, víz- és szennyvíz-

hálózat cseréje, tetőszerkezet és 

héjazat cseréje, új gazdasági be-

járó kialakítása, szennyvíztározó 

építése, eszközbeszerzés. 

Tóalmás község központja 

100 év átalakításai után most nyeri el egy európai falu komfortfokozatának megfele-

lő kialakítását. A Fő tér mellett lévő polgármesteri hivatal külső felújítása tetőszerke-

zetének cseréje, homlokzatfelújítása, nyílászárók cseréje, belső és külső akadálymen-

tesítése, belső nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása és az épülethez vezető sétány 

jelenti a projekt első részét. A projekt második része a Fő teret átszabdaló gépkocsi-

behajtók megszüntetése és egy utca nyitása a tér átalakításával. A Fő út mellett olyan 

szélességű sétányt alakítunk ki viacolor burkolattal, amely a biztonságos kerékpáro-

zást is szolgálja. Méltó elhelyezést nyer az 1849-es és az 1956-os kopjafa. A térhez 

szorosan kapcsolódik majd a Szent András-szobor és környezete, a buszmegállók fel-

újítása és saját erőből a csapadékvíz elvezetése. A szobortól balra egy szökőkút kerül 

kialakításra, melytől egy új sétány indul a gyógyvizes fürdő felé, mellyel hosszú évti-

zed után, közvetlen kapcsolata nyílik a település központjának. A projekt befejezési 

határideje 2011. tavasz. A projekt összköltségéhez a VÁTI-tól és az MVH-tól összesen  

70 000 000,– Ft támogatást kapunk. 
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Településünk leglátogatottabb létesít-

ménye a meleg vizű gyógyvizes strand 

és kemping, mindkettő önkormányzati 

tulajdonban van. A strand idény jelleg-

gel működik május 1-jétől szeptember 

30-ig. A gyógyvizes strand és kemping 

közel 5 ha-os területen terül el, köze-

lében kisebb üdülőterület épült ki ma-

gántulajdonú nyaralókból. 

Jelen pillanatban a gyógyfürdő egy fe-

szített vízű, 25 °C-os langyos vizű úszó-

medencéből és két kisebb medencéből 

áll. Az egyik 32 °C-os, a másik 35 °C-os.  

A csendet és a szép környezetet kedve-

lők részére nyújt kellemes pihenést. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének turisztikai felhívására 

benyújtott támogatási kérelmünk 10,1 millió Ft támogatást nyert a Tóth Vendégház ki-

alakítására. A régi iskolaépületből már előzőleg létrehozott Szent András étterem mö-

gött, egy új 4 napraforgós falusi szálláshely került kialakításra. Az épületben 6 szoba 

található, mindegyikhez önálló vizesblokkal, egy központi konyhával, társalgóval. 

Várjuk kedves vendégeinket!

Információ: Tóth Ferencné Tóalmás, Fő út 60.; telefon: +3630-9045964

www.toalmasivendeghaz5mp@hu; e-mail: toalmasivendeghaz@gmail.com

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

III. tengelyének mikro vállal kozások fejlesztése 

felhívására benyújtott támogatási kérelmünk 42 

millió Ft támogatást nyert egy élelmiszerüzlet és 

étterem kialakítására. A Fő út–rét utca sarkán, 

található telken első ütemben az üzlet és étte-

rem kerül kialakításra, második ütemben a tető-

tér beépítésével panziót szeretnénk létrehozni. 

Várjuk kedves vevőinket a várhatóan 2011. IV. 

negyed évben megnyíló üzletünkben!

Információ: Sárkány-ker. Kft. 

ügyvezető: Ifj. Sárkány László, Tóalmás, Árpád út 2/B 

telefon: +3630-2423913; 

e-mail: dragon10@freemail.hu

Solar Panzió Söröző – Tóalmás

Budapesttől 45 km-re, a 31-es főútvonalról kö-

zelíthető meg. A panzió 6 szobával rendelkezik. A 

szobák tusolóval, tv-vel ellátottak. Az apartman 

2 szobával, fürdőszobával, konyhával és kandal-

lófűtéssel is rendelkező nappalival felszerelt. 

A terasz 12 fő befogadására alkalmas. 

Őrzött parkoló az udvarban. 

Szeretettel várjuk Tóalmáson.
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Önkormányzat éves rendezvényei és 
megemlékezései
Január 12.: Gyújtson egy szál gyertyát, em-
lékezzünk az I. és II. világháborúban el-
esettekre.

Március 15., nemzeti ünnep: megemlékezés 

Május 1., falunap:

az önkormányzat szervezésében.

Június utolsó szombat: Tápió menti Ha-
gyományőrző Fesztivál a Tápió mente te-
lepüléseinek részvételével (kulturális kéz-
műves, gasztronómiai bemutatkozás és 
parasztolimpia lebonyolítása), az önkor-
mányzat szervezésében.

Augusztus 20., nemzeti ünnep: megem-
lékezés.

Szeptember utolsó szombat: Szüreti mulat-
ság Gerlice Néptánc együttes szervezésében.

Október 23., nemzeti ünnep: megemlékezés.

December második vasárnapja: Falukará-
csony a művelődési házban, az önkor-
mányzat szervezésében. 

Magyarország 1000 éves évfordulójának méltó megünneplésére, a millenniumra 

épült a Boóczkertben a ma is épségben lévő fényűző barokk stílusú Andrássy-kastély. 

Jelenlegi tulajdonosa a WOL Életszava Alapítvány ifjúsági táboroztatás és oktatás cél-

jára használja. A kastély és a parkja a turisták számára július és augusztus kivételével, 

belépődíj ellenében idegenvezető biztosításával látogatható. 

Árpád-szobor az Árpád utca, rákóczi F. u. háromszögében felavatva 2008. augusz-

tus 20., ezzel egy időben díszkapuk a futballpálya köré, megvalósult az önkormány-

zat saját költségén. A falu északnyugati dombján áll a Szent András védőszent nevét 

viselő katolikus templom, orgonája 1860-ból való, keresztelőkútja pedig 1817-ből, je-

lenlegi állapotában a község legszebb műemléke. 
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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

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 lét-

rehozott szerv, a feladatot 3 fő látja el.

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

let tevékenységét segíti, létszáma az egyesület faladataihoz igazo-

dóan változhat, jelenleg 5 fő. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési 

Minisztériummal (VM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatallal (MVH) együttműködve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiá-

ban (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni, 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében be-

nyújtott pályázatokon keresztül. Faladatunk többek között a tájé-

koztatás, 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 ré-

szére. Kötelező szakmai és pénzügyi beszámolót készítünk a VM és 

az MVH számára kéthavonta, továbbá szakmai rendezvényeken to-

vábbképzéseken veszünk részt, a hatékony ügyintézés érdekében.
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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.

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.

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


