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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!

A Gerje-patak forrásvidékén, ahol a Gödöllô–Cegléd-
berceli-dombság találkozik a Duna–Tisza közi homok-
hátság síkjával, ott található e domborzati kettôsséget 
tükrözô kisváros.
Budapesttôl 45 kilométerre fekszik a 4-es számú fôút 
mellett. A Budapest – Szolnok vasútvonal mellett nagy 
forgalmú vasútállomással rendelkezik. Pilis területe 
47,3 négyzetkilométer. Népessége közel 12000 fô.

Területén a bronz- és vaskorból is találhatók leletek. Az elsô írásos do-
kumentum 1326-ban arról a Szentlélek templomról tesz említést, amely-
nek helyén ma egy szép emlékhely található. A település elsô birtokosa            
a Pylisy család volt, innen származik a település neve is.
A török uralom idején elnéptelenedett községbe 1722 után gróf Belez-
nay János hívott embereket a Felvidékrôl, akik között sok szlovák nem-
zetiségû is volt. Az 1770-es években a Beleznayak által épített barokk 
kastély mindmáig megtekinthetô Pilis központjában.
A gyönyörûen helyreállított 18. századi barokk evangélikus templom az 
egyik legnagyobb lélekszámú vidéki evangélikus gyülekezet imahelye. 
A település 1805-tôl mintegy száz éven át birtokolta a mezôvárosi címet. 
A rendszerváltoztatás utáni fejlesztések juttatták el Pilist 2005-ben a vá-
rosi rang megszerzéséig.
A település saját ereje és a pályázati pénzek együtt biztosítják a leg-
hatékonyabban a forrást a fejlesztésekhez, ezért Pilis városa igyekszik           
a jövôben is igénybe venni a pályázatok adta lehetôségeket.

Szabó Márton
polgármester



Egyesületünkről
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 5



Fejlesztések 2007-2014
A várossá válás után komoly fejlôdésnek indult a település. Valamennyi bel-
területi utca szilárd burkolatot kapott. Itt épült meg Európa egyik legnagyobb 
vákuumos rendszerû szennyvízcsatorna-hálózata.

2008-ban kezdôdött a Gerje forrásvidék helyreállítását célzó, közel 5 hek-
tárt érintô tájrendezési projekt. Ennek keretében védett természeti értékekben 
bôvelkedô tavak, árnyas ligetek, esztétikusan kiépült tûzrakóhelyek kínálnak 
remek kirándulási, pihenési lehetôséget, melynek kiépítéséhez a KMOP.3.2.1./A 
pályázat segített 35,9 millió forinttal.
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Gerje forrásvidék



Tovább folytatódott a sok elembôl összetevôdô városfejlesztési program. 
Pilis Város Önkormányzata sok pályázott nyújtott be, amelyek lehetôséget ad-
tak a folytatásra. Ezek segítségével történt az óvoda újjáépítése, az iskola, 
a Közösségi ház, valamint a Könyvtár felújítása is. 377,8 millió forintból te-
remtettük meg egy új bölcsôde építésével a kisgyermekes családokat segítô 
szolgáltatás tárgyi feltételeit, amelyhez a KMOP.4.5.2.-09 pályázat biztosította 
a forrást. Az intézmény 40 gyermek elhelyezésére alkalmas, 20 fô számára 
munkalehetôséget biztosít. Ebben az idôszakban épült az új, akadálymentes 
orvosi rendelô, felújításra került a vasút teljes vágányhálózata, új peronok és 
gyalogos aluljáró segíti a biztonságos közlekedést.
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Bölcsôde

Vasúti peronok Aszfaltozás
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Trianon emlékmû Szent István szobor

Orvosi rendelô
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Baptista templom Katolikus templom

Evangélikus templom Református templom
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Közösségi ház

Gubányi Károly Általános Iskola
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Könyvtár

Óvoda
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Ikerfenyô Dolina

Beleznay kastély
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Gerje forrásvidék

Beleznay kastély

Szüreti felvonulás

Szentlélek domb

Szentlélek domb

Nyugdíjas találkozó
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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)

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



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


