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Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzé-
ben áll. 
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tag-
ság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a füg-
getlenség feladásával egyenlô. 
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi 
nem fekete-fehér a politikában sem. 
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezde-
ményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû 
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt for-

rások ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése 
nélkül legyenek felhasználva, hanem integráltan, s a helyi politikai, gazdasági és 
civil szereplôk bevonásával. 
Magyarország csatlakozása után a magyar vidék is bekapcsolódott ebbe a prog-
ramba, s jelentôs uniós források léptek be a vidéki települések fejlesztésébe. 
Ezért akárhány vélemény hangzik el az uniós tagság megítélése kapcsán, mindig 
figyelemmel kell(ene) lenni e nem jelentéktelen körülményre. 
Arra, hogy megújultak a településközpontok, az értéket hordozó épületek, hogy 
a vállalkozások sora lendült fel, hogy a vidéki életkörülmények folyamatosan vál-
toztak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett. 
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemel-
kedésének részese lesz a helyi akciócsoport. 
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elô-
nyükre válik. 
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetô-
leg jól hasznosulnak.
Rengeteg múlik a helyi szervezeteken, a kezdeményezôkészségen, a körültekintô  
tervezésen.
            
S ha találkozik a helyi szándék a nagypolitikai akarattal, az minden sikernek 
forrása lehet. 
Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen.

Czerván György
agrárgazdaságért felelôs államtitkár

Államtitkári köszöntő



A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-ma-
gyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legke-
vésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok, 
természetjáró turisták kedvelt paradicsoma. E térség lakói 
híven ôrzik hagyományaikat, megoldást keresnek korunk 
társadalmi és gazdasági kihívásaira a vonzó emberi 
környezet megteremtéséért és fenntartásáért. Az Európai 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó tá-
mogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési 
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek. 

2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvé-
telével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredmé-
nyes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi ko-
ordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település 
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Mono-
rierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Süly-
sáp, Szentlôrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecsô, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószôlôs, Tóalmás, Újszilvás és 
Úri. Egyesületünk az ÚMVP Irányító Hatóságától kapott jogosultságával Helyi 
vidékfejlesztési Stratégiát alkotott, majd igyekezett azt megvalósítani, ezáltal 
térségünk az említett idôszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési forrást 
tudott mozgósítani. Megújult közterek, középületek, templomok, játszóterek, 
színvonalas kulturális, hagyományôrzô és egészségtudatos rendezvények, kör-
nyezetbarát fejlesztések, gyarapodó vállalkozások, szolgáltatások, turisztikai 
attrakciók jelzik azt, hogy vidékünk élni tudott a lehetôségekkel. Egyesületünk 
a 2014-2020-as európai uniós programozási idôszakban új Helyi Fejlesztési 
Stratégiát alkotva segíti a LEADER-program helyi lebonyolítását. Bízunk abban, 
hogy a Homok-hátság felsô részén és a Tápió-vidéken élô emberek szorgalma a 
fiatalokat is helyben tartó, élhetô vidéket teremt. Egyesületünk munkaszervezete 
a Tápiószelén található Civil Szolgáltató Központban a hét minden munkanap-
ján ügyfeleink rendelkezésére áll. Alapvetô érdekünk helyi értékeink felkutatása, 
fejlesztése, a jó ötletek megvalósítása. A jövô sikereihez is összefogásokon 
keresztül vezet az út. Kérjük, legyen ebben partnerünk, és forduljon hozzánk 
bizalommal!

Kovács Ferenc
A HAJT-A Csapat Egyesület

elnöke

Elnöki köszöntő
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Polgármesteri köszöntő
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Kedves Olvasó!

Szeretettel és barátsággal köszöntjük Önt Bénye község lakossága nevé-
ben. Településünk már az Árpádkorban lakott volt. Az elsô okleveles em-
lítés az 1368. évre írható. A török idôkben sok más településsel együtt 
elnéptelenedett. Községünk újjátelepítését Fáy Mihály végezte az 1714. 
április 27-i telepítési levele alapján. Azóta településünk folyamatosan 
létezik – ez évben ünnepeljük Bénye Község újjátelepítésének 300. év-
fordulóját. Alacsony létszámú, 1193 fôs település vagyunk két kistérség 
határán. A munkaképes lakosság többsége Budapestre bejáró dolgozó. 
Gazdaságilag 1991 óta önállóak vagyunk, a hatósági munkát koráb-
ban körjegyzôségben, most közös hivatal kötelékben végezzük.

Ez a helyzet arra ösztönöz bennünket, hogy nyitottak és együttmûködôek 
legyünk környezetünkkel. Élünk ezzel a lehetôséggel, kapcsolataink Mo-
nor és Nagykáta térségére egyaránt kiterjednek. Az alacsony helyi for-
rás bevétel szinte azt követeli, hogy állandóan figyeljük a pályázatokat 
és éljünk a lehetôséggel. Ezt tettük az elmúlt közel 25 évben, számos 
sikeres beruházást és hagyományos helyi értékek megôrzését értük el. 
Mindez bizonyítja Civil szervezeteink önállóan mûködtetett hasznos éle-
te és mindaz a hagyományos rendezvény, amely nélkülük nem valósul-
hatna meg. Remélem felkeltettük érdeklôdését.

Ha erre jár, érdemes megállnia, kicsit körbejárni a dombokkal övezett 
völgyekben meghúzódó kis falunkat.

Tisztelettel: Racskó Károly
polgármester



Egyesületünkről
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A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Dará-
nyi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkor-
mányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és 
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.

A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordu-
lóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 tá-
mogatásban is részesült. Az odaítélt, teljes támogatás elérte a 2 milliárd 
240 millió forintot. Falumegújítás és – fejlesztésben 28, vidéki örökség 
megôrzésében 3, turisztikai tevékenységek ösztönzésében 16, mikrovál-
lalkozások létrehozásában és fejlesztésében 8, míg LEADER jogcímben 
208 pályázati nyertes kihirdetésére került sor.

A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezésnek tekinthetô     
LEADER program célja a térségi belsô erôforrások fenntartható és in-
novatív felhasználása, az aktív vidéki szereplôk közötti együttmûködés 
megalapozása és a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése, 
megvalósítása. A hazai és a nemzetközi régiók, térségek és települések 
közötti együttmûködések különbözô formáinak támogatása a hasonló 
adottságú és a hasonló problémákkal szembenézô területeket kovácsol-
ja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás 
segíti a vidék megerôsödését.
 
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidék-
fejlesztésben érdekelt szereplôket, az érdeklôdôket!
 
            Faragó Júlia
            munkaszervezet-vezetô

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu



Település bemutatása
Festôien szép természeti érték Bényén a dombság és a síkság találkozásánál elterülô Dolina, 
ahol nívós szabadidôközpont és rendezvénytér épült a közösségi programok befogadására. Táji 
kuriózum a Lomen-völgyi löszkopár, a Bényei-patak partján álló, több mint 100 éves eperfa és 
a hasonló korú tölgyliget.
A gyalogos forgalmat szolgáló kis utcák, az ún. „ulicskák” sajátos hangulatot kölcsönöznek 
a falunak. Bénye híres lakója a szlovák mûvelôdéstörténetbôl ismert Pauliny Sámuel 1743-tól           
40 éven át látta el a pedagógusi, jegyzôi feladatokat a községben.
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Itt is hunyt el 1783-ban. Fia, Zsigmond az evangélikus népiskolák számára írt tankönyvet. 1814 
augusztusában itt kezdte írni Kölcsey Ferenc az Elfojtódás címû versét.
Mezôgazdasági termelést ôstermelôi, családi és társas vállalkozások formájában folytatnak. Fô 
terményeik a búza, kukorica, napraforgó, repce és árpa, illetve a kunsági borvidéken, 400 hek-
tárnál nagyobb területen termesztett, kiváló borszôlô.
Építészeti büszkeségük a 2012-ben felújított 220 éves evangélikus mûemléktemplom, melyet 
1784-1794 között emeltek késô-barokk stílusban. Kertjében Szent István király szobra és a két 
világháború hôseinek, valamint a polgári forradalmak – szabadságharcosok tiszteletére emlék-
mûvek díszelegnek. Ipari mûemlék a 3 éves terv keretében épült Norton-kút.
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Hazai pályázatok
Az Bénye-Káva Általános Iskola bényei épületének korszerûsítése több lépésben történt meg. 
2008-ban került sor az épület tetôcseréje, majd 2010-ben a fûtéskorszerûsítése és nyílászárócse-
réje. Így az intézmény komfortosabbá vált a gyermekek és a nevelôk számára. 
2009-ben került sor a Bénye-Káva Napközi otthonos Óvoda bényei épületének fûtéskorszerûsí-
tésére és nyílászárócseréjére.
A terület földrajzi adottságai miatt évente több vis maior pályázat valósul meg partfal, pince és 
vízelvezetés tárgyában.
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Uniós pályázatok 
2012-ben befejezôdött a LEADER programon keresztül a Térségi jelentôségû turisztikai esemé-
nyek, programok és azok hátteréül szolgáló létesítmények fejlesztése, valamint az Integrált Kö-
zösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és mûködtetése. Mindkettô az Európai Unió és a Magyar 
Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében valósult 
meg, továbbá a Bényei Evangélikus Templom külsô, belsô felújítása is a LEADER program kere-
tein belül valósult meg.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT), amely mûvelôdési központként, e-pontként és 
könyvtárként is funkcionál, valamint befogadja a pálinkafôzô múzeumot. Az épület lehetôséget 
nyújt a település rendezvényeinek megtartására, többek között a Kapusznyik Kavalkádnak, a 
Pálinka Fesztiválnak, a Nemzeti Ünnepekre való megemlékezéseknek, a kézmûves foglalkozá-
soknak és egyéb kulturális programoknak ad otthont.
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A Bényei Dolinában került megvalósításra a Térségi jelentôségû turisztikai események, progra-
mok és azok hátteréül szolgáló létesítmények fejlesztése, így kialakításra került egy többfunkciós 
épület vizesblokkal, melynek meleg vizes ellátását szolár biztosítja. Továbbá felújításra került a 
focipálya szélén található tribün, amely fontos szerepet játszik a Bényei Pónifogathajtó versenyek 
alkalmával. Valamint esôbeálló is szolgálja az ide látogatókat. A természet kedvelôi ide láto-
gatva hasznos idôt tölthetnek el az ide felállított sütögetôk és szaletlik használatával, továbbá a 
rendezvények kiszolgálására egy kemence áll rendelkezésre.
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Bénye Község Önkormányzata 2014. április 27-én ünnepelte újratelepítésének 300. évforduló-
ját, melynek kapcsán a rendezvényeiket is ennek keretében tartották. 
Minden év januárjában megrendezik a Vince Napi Borversenyt a Monor és Környéke Hegyköz-
ség szervezésében. Az ünnepség rendszerint vesszôszedéssel kezdôdik, amely a Vince-szobor-
nál átadásra kerül a település jegyzôjének megôrzésre, mondván, hogy figyelje a várható szôlô-
termést, majd az iskolások adnak mûsort az érdeklôdôknek, és az ünnepség megkoronázásaként 
lezajlik a borverseny, az eredményhirdetés és a vacsora.
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2014. április 27-én zajlott Bénye község újratelepítésének 300. évfordulója, a megemlékezés 
Ünnepi Istentisztelettel kezdôdött a Bényei Evangélikus Templomban, majd átadásra került a Fa-
luháza udvarán a Fáy-kert, központjában a Fáy Emlékszikla található. 
 
Az ünnepségen megmutatta magát a falu apraja és nagyja. Mûsort adtak a helyi óvodások, isko-
lások és az ifjúság. Táncolt a Bényei Napsugár Nyugdíjasklub, a Bényei Lányok- Asszonyok Ha-
gyományôrzô Néptánccsoport, és a Pántlika Néptánccsoport. Énekeltek a Matána és az Ozvena 
kórusok. A rendezvény biztosítását a Bényei Polgárôrség végezte. Az ünnepség zárásaként a 
Fáy-kertben az Ötösfogat Zenekar által szolgáltatott hangulat mellett vágta fel a település tortáját 
Racskó Károly polgármester, melyet minden jelenlévô fogyaszthatott, majd tûzijáték színesítette 
az égboltot.
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Minden év május elején megrendezésre kerül a Civil Szervezetek Majálisa, melynek alkalmával 
fôzôverseny, labdarúgó bajnokság és egyéb szabadtéri programok várják az érdeklôdôket.

A Bényei Pónifogathajtó verseny 1999 óta meghatározó esemény a település lakói és a lo-
vassport kedvelôi számára augusztus elsô szombatján. Kirakodóvásár, büfé és különféle kulturá-
lis bemutatók színesítik a lovas programokat.

Szüreti mulatsággal egybekötött falunappal vár Bénye község minden érdeklôdôt szeptember 
utolsó szombatján, ahol a nézôk megcsodálhatják a helyi népviseletben táncoló tánccsoportokat 
és gyermekeket, akik körbejárják a falu utcáit, az egész napos rendezvény bállal zárul.
2011 óta minden év végén megrendezi a Bényei Kerekkocka Alapítvány a Bényei Kapusznyik 
Kavalkádot, ahol az érdeklôdôk megízlelhetik a versenyzôk által készített káposztával töltött 
kelttésztát, melynek neve kapusznyik.
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Felügyelôbizottság ( 3 fô)
Dr. Petrányi Csaba 
(polgármester, Újszilvás)
Juhász Ildikó 
(vállalkozó, Tápiógyörgye)
Kele Sándorné 
(civil szervezet, Szentmártonkáta)

Az egyesület vezetô tisztségei
Az egyesület elnöke:
Kovács Ferenc 
(Tápiószele Város polgármestere)

Az egyesület alelnöke:
Kovács Magdolna 
(Tóalmás Község polgármestere)

Munkaszervezet-vezetô:
Faragó Júlia 
(Tápiógyörgye)

A munkaszervezet 
munkatársai:
Munkaszervezet-vezetô, A2 ügyintézô:
Faragó Júlia
Ügykezelô:
Faragó Csaba
Ügykezelô:
Kovács Dániel
A1 ügyintézô:
Tóth Gábor
A2 ügyintézô:
Kamuti Attila

A HAJT-A Csapat Egyesület szervei

Közgyûlés: Az egyesület legfôbb döntéshozó szerve, melyet 79 tag alkot.
Elnökség: Az egyesület tagjaiból választott döntéshozó szerv, amely 24 fôbôl áll.
Felügyelôbizottság: Az egyesület mûködésének és gazdálkodásának ellenôrzésére 
létrehozott szerv, melynek feladatait 3 fô látja el.
Munkaszervezet: Az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, amely az egyesü-
let tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelen-
leg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresz-
tül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek kere-
tében meghirdetésre kerülô támogatásokról és pályázati kiírásokról. Ezen pályázatokat 
és támogatási kérelmeket értékeli, szükség esetén hiánypótoltatja a dokumentumokat, 
valamint elvégzi az elnökség támogatási döntésének elôkészítô munkálatait. Kötelezô 
szakmai és pénzügyi beszámolót készít a VM és az MVH számára, továbbá szakmai 
rendezvényeken továbbképzéseken vesz részt a hatékony ügyintézés érdekében.

Elnökség (24 fô)
Balatoni József (civil szervezet, Bénye) 
Béres Károly (vállalkozó, Tápióság)
Fodor Zoltán (polgármester, Szentmártonkáta)
Horinka László (polgármester, Sülysáp)
Józsa László (képviselô, Tápiógyörgye)
Juhász Ildikó (polgármester, Kóka)
Kanizsár István (civil szervezet, Tápiószecsô)
Kaszanyi József (civil szervezet, Mende)
Kovács Ferenc (polgármester, Tápiószele)
Kovács Magdolna (polgármester, Tóalmás)
Kökényesi József (civil szervezet, Tápióbicske)
Lehota Vilmos (polgármester, Gomba)
Lôrincz Tibor (civil szervezet, Pánd)
Ludmán Csaba (vállalkozó, Pilis)
Mészáros Sándor (polgármester, Nyáregyháza)
Nagy Gábor (vállalkozó, Tápiószentmárton)
Nagy István (vállalkozó, Szentlôrinckáta) 
Nyíri Mihály (vállalkozó, Tápiószôlôs)
Petôné Vizi Valéria (vállalkozó, Péteri)
Rádi Sándorné (civil szervezet, Káva)
Dr. Szabó Teréz (polgármester, Úri)
Sziráki Károly (civil szervezet, Újszilvás)
Tarkó Gábor (civil szervezet, Farmos)
Tóth László (vállalkozó, Monorierdô)



HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:

Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Ön-
kormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség 
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata 
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata 
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Vá-
ros Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormány-
zata • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Vá-
ros Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Község 
Önkormányzata • Péteri Község Önkormányzata • Sülysáp Város Önkormányzata                         
Tápiószecsô Nagyközség Önkormányzata • Úri Község Önkormányzata • Pilis Város 
Önkormányzata

Civil szervezetek:

Farmos Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Tóth László Sportegyesület Újszilvás • Kókai 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Pándi Községi Sportkör • Szentmártonkátai Könyvtárért 
Alapítvány • Csibészke Alapítvány • Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület • Tápió-
györgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre 
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók 
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közössé-
gért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Fa-
luvédôk és Önkéntes Tûzoltók Közhasznú Egyesülete • Péteri Borbarátok Kör Egyesület     
Összefogás Sülysápért Egyesület • Tápiómenti Tömegsport Alapítvány • Úri Községért 
Közalapítvány

Vállalkozók:

KÁTA-KAMION KFT. • AN-AD-AN KFT • Gál János mezôgazdasági vállalkozó • Bog-
lárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona 
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRI-
GRIFF KFT. • Hegyi és Társa Bt. • Bertók-Méhészet Ker. és Szolg. Bt. • POLI-GRAN 
2004 Kft. • Oldal István egyéni vállalkozó • Poppy Seed Fft. • Kenyó Lajosné egyéni 
vállalkozó • Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet • Racskó Mátyás családi gazda    
Fetti Kft. • Malatinszki Krisztián egyéni vállalkozó • Bata 2001 Kft. • Elycon Tanácsadó 
és szolgáltató Kft. • Kerbor Kft. • Epres Trans Kft. Hali-Vali Bt. • ECOSYS-TEAM Kft.         
BBB Bútorász Kft. • Varió Bútor Kft. • Sipitó Park Kft. • FÖLDFÉM Kft.



A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezete adja ki.

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének elérhetôségei

Cím: 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.
Telefonszám: 06-53-787-908, 06-53-787-909 • Fax: 06-53-787-912
e-mail: hajtacsapat.egyesulet@upcmail.hu • web: www.hajtacsapat.hu


