
Sülysáp



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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Horinka László
polgármester

Tisztelettel és barátsággal

Kedves Olvasó!

Sülysáp azon települések közé tartozik, amely az     
Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési ciklu-
sában végre elindult a felzárkózás útján. 

A valamivel több mint nyolcezer fôs nagyközség az 
idôszak alatt városi címet kapott, és több területen is 
sikerült az Európai uniós forrásokat jól hasznosítani.

Térségünk és településünk legnagyobb problémája, a szennyvízelvezetés 
is jelentôs nagyságú uniós forrás felhasználásával tudott megvalósulni, 
és már a rendszer próbaüzemére készülünk. A sülysápi csatornahálózat 
és a szennyvíztisztító (amely további négy település szennyvizét is fo-
gadja) hozzávetôlegesen 4,5 Mrd forintból valósult meg, de ezen kívül 
is jelentôs, milliárdos nagyságú uniós támogatás érkezett a településre 
az elmúlt években, melybôl bölcsôdét építettünk, óvodát bôvítettünk, par-
kolókat építettünk, felújítottuk és akadálymentesítettük a polgármesteri 
hivatalt és utakat is építettünk, de mindezekrôl a következô oldalakon 
részletesen is beszámolunk.

Célunk, hogy a következô években is hasonló, vagy inkább nagyobb 
mértékû fejlesztési forrást sikerüljön elnyernünk mindannyiunk számára 
hasznos és fontos feladataink megoldásához.



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
Város lett Sülysáp!
Áder János köztársasági elnök – Navracsics Tibor közigazga-
tási és igazságügyi miniszter javaslatára – 2013. július 15-ei 
hatállyal városi címet adományozott Sülysápnak. Az elmúlt évek 
fejlôdésének elismerése mellett ez új lehetôségeket is ad a tele-
pülésnek a további építkezésre.

Intézmények fejlesztése
A gyermek az elsô – szeretnénk mindannyian biztonságban és jó körülmények között tudni csemetéin-
ket, ezért az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a helyi oktatási és nevelési intézmények folya-
matos fejlesztését.

Megnyílt a Gólyahír Bölcsôde!
A két gondozási egységet magában foglaló bölcsôde jól kihasznált, a felvehetô gyermeklétszámot 
teljesen kimeríti a fôként helyiek igénye. A Nagykátai kistérség elsô bölcsôdéje 210 millió forint 
Európai uniós támogatással épülhetett meg. A bölcsi 2010 év végén nyitotta meg kapuit.
Megújult a központi óvoda
A meglévô, 4 csoportszobával rendelkezô napközi otthonos óvoda bôvítésének központi eleme egy 
új, korszerû csoportszoba és egy megfelelô méretû tornaszoba építése volt. A beruházás folyamán 
teljesen megújult az épület, így több évtizedre biztosított a gyermekek jó színvonalú elhelyezése. 
119 millió forint pályázati támogatást sikerült elnyerni a beruházáshoz.
Polgármesteri Hivatal
A helyiek ügyintézésének megkönnyítése, valamint az ügyintézés színvonalának emelése érdekében 
történt 2012-ben – 15 millió forint EU-s támogatással – a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
és felújítása. A polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítését az önkormányzat kiegészí-
tette külsô és belsô felújítással, teljes tetôcserével, így mára egy jól használható, akadálymentes,               
a 21. század elvárásainak megfelelô épület várja az ügyfeleket.6
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Infrastrukturális beruházások

P+R parkolók építése a vasútállomáson
Két ütemben (2009, 2011) építettek P+R parkolókat a sülysápi vasútállomás mellett. Összesen 121 
parkolóhelyet és 70 kerékpár elhelyezésére alkalmas tárolókat alakítottak ki, a parkoló egész terü-
letén térfigyelô kamerákat szereltek fel. A két fejlesztés összesen 71,5 milliós támogatással valósul-
hatott meg. (2014 ôszére a szôlôsnyaralói megállóhely környezete is megújul: 62 férôhelyes P+R 
parkoló és kerékpártároló épül.)

Sülysáp „Tápiósüly” ravatalozó építése
2008 év elejére készült el a tápiósülyi temetô melletti új ravatalozó. A régi épület nem csak kicsi, 
hanem nagyon rossz állapotú is volt, nem beszélve a fedett tér hiányáról. Ezt a problémát orvosolta 
az új ravatalozó megépítése, ami egyébként a néhány évvel korábban elkészült tápiósápi ravatalo-
zó építését követte.

Megépül a csatornahálózat
A Tápió-vidék közös szennyvízberuházása 2014-ben ér a végére. Sülysápon a hálózat mellett egy 
szennyvíztisztító telep is helyet kap, ami a környezô települések szennyvizét is befogadja majd. Az 
összesen közel 3000 sülysápi ingatlant érintô beruházás városra jutó összege nettó 4,5 milliárd 
forint, aminek 85%-át a Magyar Állam és az Európai Unió állja.

Az úthálózat fejlesztése
A városvezetés a csatornahálózat teljes kiépüléséig nem kívánt nagyobb útfelújításokba kezdeni      
a mellékutakon, de a település hosszanti irányú gyûjtôútjait, a Kossuth Lajos utcát (2009) és Mag-
dolna utcát (2010) pályázati forrás felhasználásával felújította, ezzel biztosította a fôbb utak járha-
tóságát. A több, állami kezelésben lévô útszakasz felújítását pedig folyamatosan szorgalmazta. Így 
kerülhetett sor a Vasút utca két szakaszának (2008, 2013), valamint az Úri út (2013) felújítására is.
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Zöldfelületek megôrzése, növelése, környezetvédelem
Szeretnénk, ha Sülysáp nem csak fejlôdô, hanem élhetô város is lenne. A közterületek, közparkok 
megújítása, új zöldfelületek kialakítása és bôvítése mindannyiunk érdeke.

Fasorok és ligetek létesítése
2009-ben közel száz facsemetét ültettünk el a település több pontján, elsôsorban a fôbb útvonalak 
mentén, de néhány ligetet is kialakítottak szabad területeken (2,4 millió forint támogatással). A fásítás 
azóta folytatódott, ugyan nem pályázati forrásból, hanem a város költségvetésébôl finanszírozzuk.
Szent István téri park és tó kialakítása
Az Összefogás Sülysápért Egyesület és az önkormányzat egyik elsô, összefogásban megvalósult 
beruházása a település központjában található Szent István tér addig elzárt területének közparkká 
alakítása. Az egyesület 600 000 forintot nyert pályázaton egy kis tó kialakítására, valamint a terület 
rendezésére, járdaépítésre, virágszigetek kialakítására és faültetésre.
A Kastélykert fejlesztése
A szôlôsnyaralói Kastélykert Sülysáp második legnagyobb közparkja. A most megépített új strand-
röplabda-pálya és a megújított focipálya, a hangzó tanösvény tábla, az interaktív forgatós kocka-
játék és a szabadtéri satírozók a szabadidô értékes eltöltésében nyújtanak segítséget, az elöltetett 
közel száz tô cserje és 19 darab ôshonos fa pedig a madárbarát park és a zöldfelület megóvását 
szolgálja. Az önkormányzat 2,2 millió forint LEADER forrást vont be a park rendezésébe.



9

Szabadidôs sportfejlesztések

Mûfüves pálya építése
2012-ben adták át a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt országos pályaépítési program ke-
retében megépült legújabb játékteret. A néhány hét alatt elkészült, szabványméretû (20mx40m), 
kerítéssel ellátott pálya korszerû világítást, labdafogó hálót, valamint – körben – járdát is kapott.       
A 19 milliós támogatással megépült pályát ma nem csak a sportkör labdarúgó és kézilabda szak-
osztályának tagjai, hanem helyi lakosok, közösségek is használják.

Sülysáp kultúrájának megôrzéséért és fejlôdéséért

1956-os emlékmû építése
A Nemzeti Kulturális Alap, a város és helyi adakozók támogatásával valósulhatott meg a település 
központjában az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékmûve.
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„Értékrögzítôk és hagyományôrzôk” programsorozat
Sülysápon az év folyamán számos, jelentôs programot rendezünk meg. Ezek a rendezvények évrôl 
évre egyre több látogatót vonzanak, egyre nagyobb népszerûségnek örvendenek. A projekt kerete-
in belül egy összefüggô rendezvénysorozat három legjelentôsebb programjának megrendezésére 
került sor: Tápió-vidéki helytörténészek, néprajzosok, kulturális értékôrzôk III. konferenciája, Sülysá-
pi kemencés gazdanap, valamint Batyus Táncház és Tápió-vidéki népmûvészek kirakodóvására.         
A LEADER pályázat támogatási összege 775 000 forint volt.

Sülysáp Népzenei CD-jének megjelentetése
Településünk egy gazdag hagyományokkal rendelkezô város. A 2,2 millió forintos LEADER támo-
gatással egy, Sülysáp zenei kultúráját megôrzô értékes kiadvány elkészítését céloztuk meg, bôvítve 
ezzel a Tápió-vidék zenei sokféleségét. Terék József 2009 óta kutatja Sülysápon a rég elfeledetnek 
hitt tót és magyar hatást egyaránt magába foglaló népdalokat, így ô és kiváló zenésztársai közremû-
ködésével készülhetett el az 1000 népzenei lemez.

Thapeu helytörténeti folyóirat megjelentetése
A negyedévente megjelenô Tápió menti kulturális, helytörténeti és értékôrzô folyóirat a visszajelzések 
szerint igen nagy népszerûségnek örvend, viszont megjelenésének költségeit csak csekély mértékû 
támogatásokból tudtuk eddig fedezni. A projekt keretén belül az 500 db-os kiadvány 5 számának 
nyomdai megjelenési költségeire (1,4 millió forint) pályáztunk és nyertünk el támogatást.
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Turisztikai fejlesztések

Sülysápi csillagvizsgáló építése és túraútvonal kialakítása
A csillagvizsgáló a „Túra a Naprendszerben” projekt keretén belül épült, melyhez tartozik egy mini 
naprendszer. A Naprendszert méretének 350 milliomod részére csökkentették: a csillagvizsgáló 
kupolája képezi a Napot, melyhez méretarányosan lettek kihelyezve a bolygók helyére az informá-
ciós táblák. Ezeket a „bolygó állomásokat” köti össze egy 73 km hosszú terepkerékpáros útvonal.

A projekt a Sülysápi Amatôrcsillagász Közhasznú Egyesület kezelésében, LEADER program keretén 
belül, a Strázsa-Felsô-Tápió HACS mûködésének köszönhetôen, 18,8 millió forintból valósult meg 
2013-ra. 

A csillagvizsgáló és a hozzá tartozó terepkerékpáros útvonal három célt szolgál. A csillagda isme-
retterjesztô feladatot lát el. A kerékpáros útvonal végig járása közben a Gödöllôi-dombság DNY-i 
részén elhelyezkedô kisebb-nagyobb települések bemutatása mellet komoly sport teljesítmény és 
egyben érzékelteti a Naprendszerben lévô hatalmas távolságokat is.



Kedves Olvasó!
A sok fényképpel ízelítôt akartunk adni a sülysápi változásokból, rendezvényekbôl, az itt élô 
emberek életébôl.

A kiadvány a Hajt A-Csapat Egyesület támogatásával, a Leader közösségünknek köszönhetôen 
jött létre. Köszönet érte!
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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 Önkormányza-
ta • Káva Község Önkormányzata • Mende Község Önkormányzata • Monor Város 
Önkormányzata • Monorierdô Község Önkormányzata • Nyáregyháza Nagyközség 
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


