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Hajt-a csapat a tápió-vidéken 

Újszilvás
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Polgármesteri köszöntõ
Köszöntöm a kedves Olvasókat!

Újszilvás Magyarország közepén, Pest megye déli részén, Budapesttől mindössze 

egyetlen órányira, az ország szívében található község.

Az erdőkkel körülvett település, Ceglédtől és Abony városától is könnyen megközelít-

hető. Újszilvás kereken 60 éve, 1950. szeptember 1-jén alakult, elnevezését az akkoriban 

igen bőségesen termő szilvafákról kapta. Mezőgazdasági szempontból igen előnyös a 

község fekvése, hisz a szőlő– és gyümölcsültetvények mellett a termőföld is igen gaz-

dag értékeket rejt magában, például itt termesztik – az országban szinte egyedülál-

ló módon – a sörgyártás alapanyagaként szolgáló komlót, mely az egyik legkiválóbb 

minőségű hazánkban, vagy esetleg itt említeném helyi hungaricumunkat, a különféle 

aszalt gyümölcs ágyon érlelt pálinkapárlatokat, ami mára az arra érdemes berkekben 

országos elismeréseket tudhat magáénak. 

Az utóbbi években a község jelentős műszaki és infrastrukturális fejlődéséről is be 

lehet számolni, az utak megújultak, az elöregedett, „kinőtt” középületek új külsőt kap-

tak, a vendéglátóhelyek is kellemes kikapcsolódást tudnak nyújtani.

A település és környékének természeti adottságai, erdőkkel övezett rétjei, kikapcsoló-

dást nyújtanak minden kedves csendre, pihenésre vágyó látogatónak.

A község lakossága igyekszik olyan barátságos, otthonos vendégváró hangulatot te-

remteni, hogy minden kedves vendégünk jóleső emlékkel távozzon el Újszilvásról, és 

ide mindig szívesen térjenek vissza. 

Szeretettel várjuk Önt is Újszilváson.

 Dr. Petrányi Csaba
	 polgármester

Közérdekű információk:
Újszilvás Község Önkormányzata

Tel.: 06/53/387-001 

Fax: 06/53/587-519

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

Újszilvás, Szent István u. 6.

E-mail: ujszilvas@ujszilvas.hu

Website: www.ujszilvas.hu
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Településünk
Újszilvás – ez a vitalitásáról számos bizonyságot adó fiatal település – a közép-ma-

gyarországi régióban, Pest megye délkeleti részén, a Duna–Tisza közi síkságon talál-

ható. A több mint 2700 főt számláló község egyetlen órányira Budapesttől – az ország 

szívében – nyugalomra, kikapcsolódásra hívja minden kedves idelátogató vendégét, 

hiszen rendkívül gazdag természeti értékekben, érintetlen természetének látványa fel-

szabadulást nyújt minden idelátogatónak. 

A település szarmata kori eredetét, régészeti kutatások bizonyítják, hiszen az 1980-as 

években a község jelenlegi külterületi részén (ún. Gólya-járáson) feltárták egy Árpád-

kori temető maradványait. Annyi ismert, hogy Újszilvás kezdetben nem önálló község 

volt, hanem Tápiógyörgyével és Tápiószelével együtt létezett. Az évtizedek során sok-

szor elpusztult. A XVIII. században mutatkozott remény a megmentésére, amikor létre-

jöttek az első majorságok a betelepített jobbágy- és zsellércsaládok által. A jobbágy-

felszabadítás után uradalmi központok alakultak ki, amelyeket a földesurak lóvasúttal 

kötöttek össze. Ennek a hálózatnak a nyomai néhol még most is láthatók. A település 

1950. év elején elszakadt Tápiógyörgyétől és Tápiószelétől Újszőlős néven, de gyakran 

keverték a szomszédos községgel, Tápiószőlőssel. Emiatt, és az itteni kertekben termő 

sok szilvának köszönhetően az Újszilvás nevet kapta, és így 1950. szeptember 1-jétől 

önálló közigazgatási egység.

A falu területileg három részre osztható: Jeges, Újföld és Szőrösparcella. Az elnevezé-

sek eredetéről csak annyit lehet tudni, hogy Újföldnek azt a területet nevezik, amely 

régen Tápiószőlőshöz tartozott, az ott élő emberek számára ez a terület újnak számí-

tott. Jeges elnevezés eredeté re 

vonatkozóan csak népi felté-

telezések vannak. Utalhat egy-

kori nagy jégverésre, illetve egy 

bizonyos szőlőfajtára, a „jeges 

szőlőre”. Érdekességként meg-

figyelhető, hogy viharok esetén 

amikor jég is esik, a falu ezen 

részét mindig nagyobb jégverés 

éri, mint bármely más pontját 

a településnek. Újszilvás külterületi része Szőrösparcella, elnevezéséről több törté-

net is mesél. Utal a hely egykori állapotára, vagyis az erdőirtások után megmaradó 

„ballangós”, tarackos, fűvel benőtt területre, illetve a XIX. században itt élő földes-

úr a majorságban dolgozó jobbágyai részére fizetség gyanánt ezt a falurészt osztotta 

fel (parcellázta ki). Másrészt itt történtek az állathajtások a vásárokra, majorokba, itt 

pihentették az állatokat is nagyobb hajtások közben, és karantén is itt volt egy-egy 

csapat állat számára. Parcellaszerű karámokban tartották a jószágokat és az itt elhul-

lajtott szőrük is utalhat az elnevezésre. További külterületeink, például a Gólya-járás, 

Ábrahámtelek, Kapitánytanya és Homokpuszta, ahol régmúlt időkben a Ceglédhez kö-

zeli tanyavilágon jelentős majorsági élet folyt.

Mezőgazdasági szempontból igen előnyös a község fekvése, hisz a szőlő-, és gyü-

mölcsültetvények mellett a szántó- és termőföld is igen gazdag értékeket rejt magá-

ban. Itt termesztik például – az országban szinte egyedülálló módon – a sörgyártás, 

a gyógyszer- és szépségipari alapanyagaként is 

használható komlót. A fenti két településünkre 

jellemző növényen kívül a 2003-ban megalko-

tott községi címerben a búzakalász a békessé-

get, a mezőgazdasági munkát hivatott jelen-

teni, a jegenye a régebbi falukép és környező 

erdőségek szimbóluma. A címeren körbefutó 

külső dísz ágainak (komló, szilva) összefonódá-

sa az összefogás jelképe.

A község helyi hungarikumokkal is büszkél-

kedhet. A Bolyhos és Fia Bt. Pálinkafőzdéjé-

ben készített Bolyhos ágyaspálinka–különle-

gességeivel, melyek közül az aszalt gyümölcs 

ágyon érlelt kékszilva-pálinka elnyerte a 2004. 

évben, a cigánymeggy pedig 2007. évben is „a 

Magyarország legjobb pálinkája” címet. A cég 

azóta is számos megmérettetésen vett részt.  

A Bolyhos-tanyán az érdeklődőket látványfőzde, 

palackozó és aszaltgyümölcs-előállító várja.
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minden évben lehetőséget ad arra, hogy az idelátogatókat több mint két kilométeren 

keresztül virágos településkép kísérje. 

Sikeresen vettünk részt a Norvég Alap pályázatán, melyen összesen 1600 fejlesztési 

ötletből mintegy 150 került előválogatásra. Ezek közül mindössze 16 részesült támo-

gatásban, köztük a mi geotermikushő-hasznosítási tervünk. A projekt eredményeként 

a 29,5 °C-os települési ivóvízbázis hőenergiáját hőszivattyú rendszerrel hasznosítva a 

települési közintézmények 85%-a nyer fűtésienergia-ellátást, ezzel 40%-os fűtési- 

energia-megtakarítás érhető el.

Szintén a környezeti fenntarthatóság tárgyköréhez kapcsolódik az a helyi ren-

dezési tervben elfogadott nagyszabású célkitűzés – ami megvalósulásával orszá-

gos mintaként is szolgál – mely eredményeként egy 400 kW villamos teljesítményű 

naperőműrendszer épül a település északkeleti határán. A projekt megvalósulásával 

optimális esetben akár már 2010-től évi 600 MWh villamosenergia-mennyiség állítha-

tó elő tisztán napenergia átalakításával. Ez fedezni tudja a település közintézményei-

nek teljes villamosenergia- felhasználását. A támogatási szerződés ez év augusztusá-

ban aláírásra került. Ettől a projekttől az önkormányzat a gazdasági fenntarthatóság 

terén is számottevő eredményt remél.

Már elnyert, szintén KMOP-támo ga tással valósult meg 500 db kerti zöldhulladék kom-

posztálására szolgáló láda magánházaknál és in téz ményeknél – köztük iskola- óvoda 

– történő elhelyezése. Ez nemcsak 

környezeti erőforrásokkal való gaz-

dálkodás, hanem a fenntartható-

ság társadalmi színterén is hasznos 

eredménnyel jár, hiszen a fiatalok 

szemléletformálása a fenntartható 

életmód fontos eleme.

Az ivóvíz-szolgáltatás problémá-
ját elsőként 150 m3-es, majd egy 
110 m3-es tartály felállításával és 
így a tárolókapacitás bővítésével 
oldottuk meg, valamint aggregá-
torral láttuk el a vízművet, hogy 

Az utóbbi években, főként az önkormányzat által elkészített sikeres pályázatok ered-

ményeként, a lakosság és a vállalkozók összefogásával a községben jelentős műszaki és 

infrastrukturális fejlődés történt. A beruházások következtében a falu életében az élet-

minőség rohamosan javuló tendenciát mutat. A település folyamatosan szépül, utak 

nyíltak, kerültek felújításra, régi földutak váltak szilárd burkolatúvá, közterek nyíltak, 

megújultak és bővültek az elöregedett, középületek. Az önkormányzati intézmények a 

felújításokkal összhangban többnyire akadálymentes belsőt kaptak, s több intézmény-

ben megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazása került megvalósításra. 

A környezeti fenntarthatóság terén számos területen folyik tevékenység a településen. 

Az időseket gondozó házban 2007-ben megvalósult fejlesztés eredményeként napener-

giával állítjuk elő a használati melegvizet, valamint a jelenlegi földgázfűtési rendszerre 

segítünk rá. Ez a projekt a LEADEr+ program keretein belül valósult meg.

2006-ban településünkön alakult meg a HAJT-A Csapat Akciócsoport, a környező ön-

kormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások együttműködésével. Az akciócsoportot 

négy település – Tápiószele, Tápiógyörgye, Farmos és Újszilvás alkotta. A megalakulás 

célja volt a helyi adottságok legjobb kihasználásával, a magán és a közszféra együtt-

működésével, partnerségek ösztönzésével a vidékfejlesztés innovatív előmozdítása (pl. 

helyi termékek előállítása és piacra vitele stb.). 2007-ben az szerveződés 14 telepü-

lésre bővült és elnyerte a HAJT-A Csapat helyi közösség címet. Ezen időszakban még 

négy LEADEr-projektünk valósult meg: nevezetesen egyik a tájház kialakítása, melynek  

megvalósítása révén a falu kultu-

rális és történelmi emlékeit, ha-

gyományait és értékeit mutatjuk 

be. A település határában lévő régi 

Gulyakút is felújításra került, mely 

egyik pontját képezi az ugyancsak 

LEADEr-támogatásból megvaló-

sított tanösvénynek. A tanösvény 

Újszilvás természeti és kulturális 

értékeit mutatja be. A negyedik 

LEADEr-pályázatunk a község fő-

utcájának virágosítása volt, mely 



8 9

önkormányzat pályázati beruházás segítségével már meg is teremtette a megfelelő 

környezetet, beszerezte a minden igényt kielégítő eszközöket.

Újszilváson az idegenforgalom főként a tavaszi, nyári, őszi időszakra jellemző. Mára 

már hagyományosan minden évben május végén kerül megrendezésre a Bolyhos Ágyas-

pálinka-fesztivál, mely több ezer érdeklődőt vonz a településre az ország egész terüle-

téről. Pünkösd vasárnapján, főként a gyermekek számára, de a település apraja-nagyja 

részvételével nagyszabású gyermeknapi rendezvény várja az idelátogatókat. A község 

életében szintén igen nagyszabású, színvonalas rendezvény, az augusztus végén meg-

rendezendő falunap, melyet a községi önkormányzat szervez. Hagyományteremtő céllal 

szeptember közepén lovas baráti találkozó is megszervezésre kerül, melynek keretében 

amatőr fogathajtó versenyt rendezünk, melyre az ország minden tájáról érkeznek és 

neveznek fogatok, melyen igen sok látogató vesz részt. A rendezvények sok fellépővel, 

tűzijátékkal, látványos műsorokkal, kellemes kikapcsolódást nyújtanak az idelátoga-

tóknak. A sportolásra, mozgásra vágyó és a lovakat is szeretők nagy örömére, egész 

évben lovaglási, kocsikázási lehetőséget nyújt a Club Szilvás Lovastanya, ahol a nyári 

időszakban bentlakásos lovastáborokat is szerveznek a gyermekek részére. 

A település közigazgatási területén csaknem 10 km hosszú, 10 állomásos tanösvé-

nyen kirándulhatnak a gyerekek s az érdeklődők.

Újszilvás község vezetése nagy 

gondot fordít a turizmus és a 

megújuló energiaforrások alkal-

mazásának fejlesztésére. A ter-

vek között szerepel a település 

alatt található termál-, illetve 

gyógyvíz kihasználása is, mely 

mindkét előbb említett terüle-

ten sokoldalúan hasznosítható. 

Az önkormányzat testvértelepü-

lése a németországi Nandlstadt 

város, akikkel az évek során igen 

szoros és tartalmas kapcsolat 

alakult ki, évente többször is 

áramszünet esetén is legyen ivóvíz-szolgáltatás a településen. Megvalósulás előtt áll 
az ivóvízhálózat körkörösítés, ezzel megszüntetésre kerül a pangó vizek kialakulása. 

Mindezekkel a beruházásokkal szakemberek szerint még növekvő lakosságszám mellett 

is legalább 50 évre biztosított a jó minőségű ivóvízellátás településünkön. Ezen intézke-

désekkel is a fenntartható fejlődés jegyében kívánt cselekedni településünk vezetése.

Épített környezetünk szerves egységként való fejlesztésének alapja a településfejlesz-

tési koncepció és a településrendezési terv. Meglévő épületeink állagának megőrzése, 

funkciójához illeszkedő átalakítása, épületenergetikai fejlesztése a településvezetés 

mindennapjainak része. A vendéglátóhelyek szintén igyekeznek e fejlődéssel lépést 

tartani, s egyre szebb, s komfortosabb helyen várják a kellemes időtöltésre vágyókat. 

A településen az oktató-nevelő, közművelődési feladatokat az általános művelődési 

központ látja el, mely több intézményegységet foglal magába, nevezetesen a Széche-

nyi István Általános Iskolát, a Kerekerdő Óvodát, a könyvtárat, valamint a faluházat. 

Az iskola és az óvoda legfőbb törekvése, hogy a diákok sokoldalúan művelt, tájéko-

zott, tisztességes állampolgárokká váljanak. Az oktatómunkában cél a középiskolai 

tanulmányokra való minél alaposabb felkészítés, hogy a tanulókban kialakuljon a 

műveltség iránti igény, váljanak értelmes, kreatív egyénekké, legyen akaraterejük, 

döntési képességük. 

A nevelőmunka célja, az 

erkölcsi-, környezeti- és 

egészséges életmódra ne-

velés, valamint elérni, hogy 

a tanulók kulturáltan visel-

kedjenek, legyen felelős-

ségtudatuk, kapcsolataik-

ban legyenek toleránsak. 

Ezen feladatokat, az iskola 

intézményegységeivel szo-

rosan együttműködve kí-

vánja elérni, melyhez az 
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értékesítésével foglalkozik, az Aranyablak 

Kft. nyílászárókat gyárt, s értékesít. 

A község életében az elmúlt évben a legje-

lentősebb beruházás a Tápiószele–Újszilvás–

Abony összekötőút építése és felújítása, mely-

lyel nemcsak a településen lakók komfortér-

zete változott meg pozitív irányban, hanem 

a község elérhetősége, megközelíthetősége is 

jelentősen javult, ezzel nagyobb eséllyel kap-

csolódhat be az ország gazdasági vérkeringé-

sébe. A településtől 8 km-re jó minőségben 

közelíthető meg a 4-es számú 1. rendű főút-

vonal. Az említett összekötőúton az Alkotmány 

utca és Abonyi út kereszteződésében Újszilvás 

első körforgalma került kialakításra, mely a 

közlekedésbiztonsági szempontokon túl, igen 

szép színfoltja községünknek. A körforgalom-

tól nem messze található egy benzinkút is, 

mely a helyi lakosság, vállalkozások mellett, 

az összekötőút megnövekedett forgalmában 

résztvevő autósok számára megpihenést nyújt, 

üzemanyag- vásárlási lehetőséggel szolgál.

A hétköznapok rohanó tempója egyáltalán 

nem jellemző a településünkre. Itt a tisztaság, 

a nyugodtság, a csend meghitt harmóniájá-

ra talál az ideutazó. Újszilváson barátságos, 

vendégszerető emberek élnek, lakosságunk 

igyekszik otthonos, vendégváró hangulatot 

teremteni, így minden kedves idelátogató 

kellemes emlékekkel távozhat településünk-

ről, és reméljük, hogy ide máskor is szívesen 

térnek majd vissza.

ellátogatnak egymáshoz a települések delegációi, a gyermekek számára csereüdülte-

tést szerveznek. Idén került megrendezésre a testvér-települési találkozó, a falunappal 

egybekötve, melyen már Oroszhegy (Dealu) erdélyi település is képviseltette magát. 

Szintén pályázati pénzből finanszíroztuk a három település együtt eltöltött négy nap-

ját, melyen összesen 200 külföldi vendég vett részt.   

A község több helyi hungarikummal is büszkélkedhet. Így például a Bolyhos és Fia 

Pálinkafőzde által gyártott ágyaspálinka-különlegességek, a Szilváshús Kft. húskészít-

ményei, Bertók-méhészet mézei, valamint az Aranykemence pékség igen finom pék-

árui. A Bolyhos és Fia Bt. pálinkafőzdéjében aszalt gyümölcságyon érlelt italok többször 

is öregbítették Újszilvás hírnevét, a Magyarország legjobb pálinkája cím elnyerésével. 

A településre látogatók a Bolyhos-tanyán látványszeszfőzde, palackozó és aszaltgyü-

mölcs-előállító bemutatón vehetnek részt. A Szilváshús Kft.-ben igen finom töltelék-

árukat készítenek, melyből érdemes megkóstolni a parasztkolbászt, sonkát, virslit, amit 

a helyi mintaboltban lehet megvásárolni. 

A Bertók-méhészetben a saját termelésű, különböző mézfajtákat igényes kiszere-

lésben árusítják, mely közvetlen fogyasztásra is alkalmas, de ajándékozásra is kiváló.  

Az Aranykemence pékség – mely a kistérség legdinamikusabban fejlődő péksége -  

nemcsak a község, de a környező települések számára is naponta szállít friss pékárut, 

többféle kenyeret, sós és édes péksüteményeket.

Újszilvás községben a fentieken túlmenően további jelentős vállalkozások is működnek. 

Például a Peng-Farm Kft., amely teljes körű mezőgazdasági szolgáltatást nyújt (tisztítás, 

szárítás, tárolás, érté ke  sítés), az 

Euro-Novex Kft., valamint az Euro- 

rubber Kft. gumi hulladék-fel dol-

gozással foglalkozik az országban 

egyedülálló technológiával. A La-

rix-Co Bt. épületasztalos ipari 

termékek gyártásával, beépíté-

sével, a rugócenter Kft. rugó-

gyártással, az Altowood Kft. fa-

feldolgozással, kültéri fabútorok 
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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.


