Péteri

Államtitkári köszöntő
Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll.
A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság a függetlenség feladásával egyenlô.
A valóságban nyilván jóval árnyaltabb a kép, hisz semmi
nem fekete-fehér a politikában sem.
Amikor az unió Bizottsága kidolgozta a „Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”
/a francia elnevezés kezdôbetûibôl: LEADER/ megnevezésû
programját, az volt a cél, hogy a vidékfejlesztésre szánt források 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 programba, 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 változtak, a vidék népességmegtartó ereje növekedett.
Csak remélni tudjuk, hogy ez a folyamat nem áll le, hogy a vidék további felemelkedésének részese lesz a helyi akciócsoport.
Változások várhatók a szervezetek életében, de bízunk abban, hogy ez az elônyükre válik.
A források elosztásának fontos láncszemei lesznek, s ezek a források remélhetôleg 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

Elnöki köszöntő
A Homok-hátság felsô része és a Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé 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 támogatások a 2007-2013-as európai uniós költségvetési
idôszakban a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül voltak elérhetôek.
2008-ban települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások részvételével alakult meg a HAJT-A Csapat Egyesület, amely vidéki térségünk eredményes fejlesztését és az európai uniós támogatások, a LEADER-program helyi koordinálását tûzte ki céljául. A 2012-ben kibôvült egyesületet immár 26 település
alkotja: Bénye, Farmos, Gomba, Káva, Kóka, Mende, Monor külterülete, Monorierdô, Nagykáta külterület, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis külterülete, Sülysáp, 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, környezetbarát 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 munkanapján 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

3

Polgármesteri köszöntő

„… a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem azt csinálni. Nem újrateremteni azt,
ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig…”

Kedves Olvasó!
Ottlik Géza gondolataival köszöntöm a Péteri 2007 és 2013 közötti fejlôdésének a bemutatására született kiadványunk kézbevevôit!
Az elmúlt években ez a gondolat és a „Péteri az Otthonunk!” mondat három szava fejezte ki leginkább annak a munkának a lényegét,
amelynek eredményeirôl e kiadvány beszámol most Önöknek.
Péteri 2012-ben ünnepelte a törökdúlást követô újratelepítésének,
újjászületésének a 270. évfordulóját. Településünk évszázados szlovák múltja és az Árpád-kori magyar gyökerei együttesen tanítják
a számunkra azt, hogy múlt nélkül egyetlen közösség sem élhet: ami
elôttünk elmúlt, az nem a semmibe hullott, hanem sorsa, alakítója annak, ami ezután következik. Péteri képviselô-testülete - a képviselôk átlagéletkorát tekintve - talán az egyik legfiatalabb ma Magyarországon. Így él ma Péteriben együtt a múlt és a jövô, a
hagyomány és a fiatalos, lendületes modernség. Tiszteljük a ránk hagyott falumúzeumot, de
ma skate parkot építünk a gördeszkés fiataloknak; ápoljuk a falu múltjára emlékezô márványés faszobrokat, de vezeték nélküli internetet biztosítunk a lakosság számára Péteri közösségi
épületeiben és parkjaiban; büszkék vagyunk a két évtizede kiadott helytörténeti könyvünkre,
de naponta „posztoljuk” a jelenünk híreit az önkormányzat „facebook oldalán”; megünnepeljük a focicsapatunk negyedszázada megnyert bajnoki címét, de utána már az önkormányzat
szabadtéri kivetítésén nézzük együtt „HD képminôségben” a foci vb meccseit.
Egyszerre ôrizzük a múltunkat, de abból szervesen gyökerezve építjük ma Péterit. Falunk
lakossága az elmúlt huszonöt évben huszonöt százalékkal növekedett meg: lakónépességünk
ma: 2150 fô. A hitünk az, hogy a legkisebb faluban is meg kell legyen a létezés, az együttlétezés öröme. A szándékunk egy kisvárosi jellegû, de mégis emberi léptékû, családias, az itt
élôk számára vonzó, nyugodt település építése; egy olyan, élô közösség létrehozása, amelyik
a térség többi településével harmonikusan együttmûködik, de megôrzi arculatát, sajátosságait, történetét és hagyományait. Ezért tervezünk, dolgozunk és építünk. E munkának az
erdményeit mutatja be ez a kiadvány: Péteri fejlôdésének elmúlt 7 évét. Beszél majd tornateremépítésrôl, iskolabôvítésrôl, óvodafelújításról, polgármesteri hivatal kialakításáról, új járdákról, utakról, új parkokról, játszóterekrôl, kandelábersorokról, térfigyelô-kamrerákról, fedett
közösségi pavilonról, felújított borpincékrôl, egyesületi közösségi helyek kialakításáról. Ezek
azonban csak az anyagi, materiális megjelenési formái a munkának és a fejlôdésnek. Csak
akkor mondhatjuk el, hogy a felújított épületekre, új terekre, parkokra, közösségi helyekre
fordított pénz, energia, munka érdemes volt, ha belakja, megszereti és örömmel használja
azokat az a helyi közösség, amelyik számára épültek. Bizom abban, hogy Péteri lakossága
mellett nagyon sok olyan, hozzánk ellátogató vendégünk is megerôsíti majd azt, amit e kiadvány is sugall! Azt, hogy „Péteri az Otthonunk”, ahol jó élni! Ehhez segítettek minket hozzá
az elmúlt hét év pályázati forrásai.

Dr. Molnár Zsolt
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polgármester

Egyesületünkről
A HAJT-A Csapat Akciócsoport 26 települése aktívan részt vett a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi személyek, vállalkozások és
természetes személyek pályázati fejlesztései gazdagították a térséget.
A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idôszak pályázati fordulóiban összesen 419 támogatási kérelem érkezett be, és ebbôl 263 támogatásban 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, mikrovállalkozások 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 innovatív 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 kovácsolja össze. Más térségek jó gyakorlatainak átvétele, a közös gondolkodás
segíti a vidék megerôsödését.
A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezete a jövôben is várja a vidékfejlesztésben 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
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Település bemutatása
Péteri az ország közepén, Budapesttôl harminc kilométerre, a Cserhát déli nyúlványai között,
a Gödöllôi-Ceglédberceli-dombságban fekvô község.
Falunkról a krónikák 1258-ban írnak elôször, akkor még Petury néven. A falu az Árpád-korban
a Péteri család, majd a Széchenyi család birtoka volt. 1420-ban már Petrefalva néven említik.
A középkori falu a török idôkben teljesen elpusztult, lakossága elmenekült.
A mai Péteri történetét 1742-tôl jegyezzük. Ebben az évben Bohus Dániel földesúr hét szlovák anyanyelvû, evangélikus telepes családot hozott magával Péteri területére a Felvidékrôl,
a Besztercebánya melletti Illésfalváról. A hét „ôsi család” (Bolcsik, Hrk, Hrutka, Hornyák, Kalina,
Szenyán és Tucsni) neveit a mai napig ôrzik a faluban a leszármazottak. Péteri újratelepítésének
fehér mészkôbôl készült emlékmûve ma a földesúrról elnevezett téren található, sajátos történelmi
kontrasztban azzal a fából készült emlékhellyel, amely az 1947-es kényszerû magyar-szlovák
lakosságcserének állít érzékletes emléket.
A XVII. században évrôl-évre további telepesek érkeztek Péteribe. A szlovák nyelv használata,
a szlovák szokások és a szlovák hagyományok egészen a XX. század második harmadáig éltek
elevenen az idôsebb generációkban. Ôseink berendezési, használati tárgyait, népviseletét, ruháit ma helytörténeti gyûjtemény ôrzi a számunkra.
Péteri jelképe az 1830-ban felszentelt, klasszicista stílusú, egyedi szépségû evangélikus templom,
amely ma országos mûemlék. Az épület a magyarországi klasszicista templomépítészet egyik
remeke. Tervezôje a stílus egyik legjelentôsebb mestere Zitterbart Mátyás volt.
Péteri jellegzetes látnivalója az 1907-ben épült, eklektikus stílusú községháza, amelyben ma a
polgármesteri hivatal mûködik. Az épület eleve a mindenkori helyhatóság számára készült. Mivel
a tanácsi idôkben Péteri sokáig nem rendelkezett saját közigazgatási önállósággal, az épület
nagy része a hozzá tartozó kerttel a települési háziorvos szolgálati lakása volt. A rendszerváltáskor felálló polgármesteri hivatal emiatt az épület harmadát tudta csak használni, azt is csak igen
mostoha, szûkös és korszerûtlen körülmények mellett.
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Az Európai Unió 15 millió forintos pályázati támogatásával azonban 2012 ôszén megvalósulhatott a polgármesteri hivatal épületének komplex akadálymentesítése és teljes körû belsô felújítása.
Ma már a mozgáskorlátozottak, a kerekesszékesek, a vakok, a gyengén látók és a hallássérültek
is fizikai akadály nélkül használhatják a hivatal épületét, ami belülrôl is teljesen új, modern kialakítást kapott, megôrizve azonban a korabeli belsô formavilágát is. A felújítás óta a polgármesteri
hivatal már az egész épületet használhatja, a kert pedig parkká alakulva a lakosság birtokába
került, és azóta már egy kopjafás emlékhely hirdeti benne a határokon átívelô magyar nemzeti
összetartozás üzenetét. A felújított hivatali épület – a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal 2013as létrehozása óta - Péteri mellett immár Bénye és Káva községek közigazgatási központja is.
Péteri történetében mindig fontos és jelentôs szerepet töltött be a haladó gondolkodású Földváry
(Földváry-Boér) család. A jómódú, nemesi családból számos fôispán, alispán, magas rangú
katona, bíró, és országgyûlési képviselô került ki. A család otthonául a Péteri központjában álló,
a XVIII. század közepébôl származó, egykori nagy kastélykerttel körülvett földszintes, egytornyú
kastély szolgált, amely ma Péteri kulturális központja: itt mûködik a mûvelôdési ház és a könyvtár
is. Az épületben az önkormányzat külön emlékszobát alakított ki a család tiszteletére, melynek
tragikus sorsú, kiemelkedô tagja volt Földváry-Boér Elemér költô, Faludy György barátja és recski
rabtársa, aki huszonhat évesen, az 1956-os forradalom egyik elsô hôsi halottja lett Budapesten.
Péteri mûvelôdési háza ma az ô nevét viseli, emlékmûve az épület elôtti parkban, az Európai
Uniós emlékhely szomszédságában található.
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Péteri Község Önkormányzata 2013-ben egy falumegújítási és falufejlesztési pályázat keretében
9,7 millió forintot, a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014-ben a „vidéki lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére” kiírt pályázaton pedig további 23 millió forintot nyert a mûvelôdési ház felújítására. A 32,5 millió forintnyi európai uniós támogatást Péteri
Község Önkormányzata a szükséges önerôvel és további saját forrásokkal egészítette ki, így
közel 50 millió forintból fog 2014-ben megújulni Péteri közösségi és mûvelôdési központja.
A munkák során az épület egy része új tetôfedést kap, teljes egészében megújul az épület belsô
képe és gépészeti rendszere. Új ruhába öltözik a színházterem, és a bálterem is. Új mosdók
(köztük egy akadálymentes), teakonyha, kazánház és egy új folyosó épül. Az udvaron egy
fedett, a kastélyéval harmonizáló tornyú, többfunkciós, közösségi rendezvénypavilon épül fel,
amely elegáns szabadtéri helyszínként egyaránt teret tud majd adni a község rendezvényeinek,
a lakosság családi eseményeinek, illetve a civil közösségek szabadidôs eseményeinek is.
A kastély egykori kertje ma Péteri hangulatos központi közparkja, amelyben még ma is állnak a
XIX. században ültetett fák. A park Péteri sajátos értékeként ma átfogó környezeti felújításra vár.
Addig kisebb léptékû, de látható fejlesztéseket hajt végre az önkormányzat a kastély és annak
környezete körül. Ennek a keretében épült meg 2013 nyarán 5 millió forintos Leader pályázati
forrásból a mûvelôdési ház elôtti térkôjárda, amelybe díszvilágítás is került és a kastélyparkot
átszelô sétányon egy 12 darabból álló kandelábersor.
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A kilencvenes évek elején felépült általános iskolát 2008-ban közel 400 millió forintos címzett
támogatás segítségével sikerült egy új, kétszintes épületszárnnyal kibôvíteni. Az intézmény ekkor
új tornacsarnokkal, melegítôkonyhával, étkezôvel és több tanteremmel bôvült.
Egy belügyminisztériumi pályázat keretében kapott az önkormányzat 12 millió forintot 2010-ben
az Aprók Háza Óvoda belsô felújítására, új csoportszoba, öltözô és gyermekmosdó kialakítására. A szülôi vélemények szerint a felújítás után a környék egyik legszegényesebb kinézetû
óvodájából az egyik legbarátságosabb és leghangulatosabb gyermekintézményévé vált a péteri
óvoda.
Péteriben a település lakosságszámához viszonyítva ma kifejezetten sok és kifejezetten aktív
civilszervezet mûködik. Sportegyesület, nyugdíjas klub, hagyományôrzô egyesületek, faluszépítô
egyesület, polgárôrség, borbarát kör adják a helyi közösségi élet javát. Számos nagysikerû
rendezvény köthetô a helyi egyesületekhez. Az önkormányzat ezért rendkívül fontosnak tartja
a civil helyi közösségek mûködését, ezért örömmel mûködött együtt a Péteri Gyermekekért Alapítvánnyal abban, hogy a mûvelôdési házban egy igazi, közös használatú civilterem kerüljön
kialakításra, ahol 2,5 millió forint összegû Leader támogatásból, egy olyan közösségi terem
jön létre, amely a teljes felszereltségével a helyi civil élet mûködését segíti majd. Új bútorok, új
székek, asztalok készülnek a civilterembe, ami számítógépekkel, projektorral és internethozzáféréssel is fel lesz szerelve.
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A település egyik elsô LEADER pályázatát is egy civilszervezet nyerte meg. A Péteri Borbarát Kör
Egyesület a kapott másfél millió forintból 2009-ben egy hangulatos, kétágú borospincét alakított
ki az addig használaton kívüli, egykori urasági pincébôl a mûvelôdési ház alatt. A „Kétlyukú
pince” ma már a helyi borászok találkozási helye és egyben sok helyi rendezvény barátságos
színtere is.
Bár Péteri közbiztonsága ma kiemelkedôen jó, ennek ellenére is fontos a megelôzés. A Péteri
Polgárôr Egyesület által közterületi térfigyelôkamera-rendszer kiépítésére elnyert másfél millió
forintos LEADER támogatást az önkormányzat ugyanekkora összeggel egészítette ki, így 18 új,
digitális szem vigyázza Péteri biztonságát.
Az új látványsport-támogatási rendszernek köszönhetôen 2014-ben 3,5 millió forintot kapott
a Péteri Községi Sportkör a sportpálya öltözôinek és mosdóinak a felújítására, az épület külsô
színezésére, a nyílászárói cseréjére, valamint a szurkolók számára egy mosdószaniter-konténer
kihelyezésére. A projekthez az önkormányzat biztosította a teljes önrészt, másfél millió forint
összegben.
Az önkormányzat maga is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél változatosabb lehetôségek
álljanak rendelkezésre Péteriben a szabadidôsport számára. Elsôsorban a fiatalokra gondolt
akkor, amikor pályázatot nyújtott be egy BMX- és gördeszka pálya megépítésére, amihez a Leader programban 8 millió forintos uniós támogatást nyert. A 2014 nyarán megépült Péteri Skate
Park teljes mértékben kielégíti a bmx-es, görkorcsolyás, rolleres és gördeszkás fiatalok igényeit.
Két rámpa, egy piramis, egy csôkorlát, valamint egy ún. csúszó-doboz áll a rendelkezésükre.
A pálya a környék jellegzetes extrémsport színterévé vált, ahol a kezdôk és a haladók egyaránt
kipróbálhatják magukat.
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Péteri Monor felôli végén, a fôút mellett található a pihenôparkos horgásztó, ami a környék
egyik legszebb ilyen helye. Hangulatos gyalogos illetve kerékpáros túra tehetô a községtôl 2,5
kilométerre fekvô Ó-hegyre. A szép környezetben található „szôlôhegy” a helyi borkultúra és
borászat központja, ahonnan szép idôben a budai hegyekig is elláthatunk. Május közepén itt
kerül megrendezésre a legtöbb érdeklôdôt megmozgató péteri rendezvény: az Óhegyi Bornap
és Fôzôfesztivál. A hegyen a Péteri Borbarát Kör Egyesület tagjai néhány éve kôbôl készült emlékhelyet állítottak a szôlômûvelô ôseink tiszteletére. Mindkét természeti terület további turisztikai
fejlesztésekre vár.
A község temetôjében szép látnivaló a Pongrácz, a Földváry és a Földváry-Boér családok 1879bôl származó késô-klasszicista kriptája, ami ma ravatalozó. A temetôben több emlékhely is található. Péteri büszke arra, hogy a több évtizedes hatalmi tiltás után Magyarországon itt állítottak
elôször emléket a II. világháborúban elesett magyar katonáknak. Az alkotás 1986 novembere
óta tiszteleg a harmincöt elesett péteri hôs emléke elôtt. A magyar államiság ezeréves fennállásának állít emléket egy monumentális fa haranglábbal, az azon elhelyezett millenniumi emlékharanggal (lélekharang), illetve egy több méter magas pásztorbottal a Millenniumi emlékliget. A
falu közössége a temetôben állított kôemléket az 1945 májusában megölt Csaba Gyula evangélikus lelkésznek. 2010-ben magánkezdeményezésre került a temetôkert egy elmélyedésre
lehetôséget adó sarkába az az alkotás, amely a „Meg nem született gyermekek emlékhelye”.
Ahogyan Péteri tiszteli az elmúlt idôk történéseit, úgy örül az életnek és úgy tekint a jövôbe.
Ennek bizonyítéka a 2014 nyarán kialakított új park, a Csemete-kert is. Az önkormányzat egy
olyan parkot álmodott meg, amely a Péteribe született gyermekeknek állít jelzést, ahol minden
évben elültetnek egy fát az abban az évben megszületett gyermekek tiszteletére. Az elültetett fa
azt üzeni, hogy egyszer, valamikor egy pici gyerek ebbe a közösségbe született és bárhova is
sodorja az élet, van egy hely, ahol a gyökerei vannak, ahol egy élô fa üzen a számára, hogy
Péteri mindig visszavárja. Minden elültetett fa tövében egy „idôkapszula” is elhelyezésre kerül,
amelyben a gyermek rokonai leveleket, jókívánságokat, üzeneteket helyezhetnek el és amit a
gyermekek (egy generáció elmúltával) 25 év múlva, a már terebélyes fák árnyékában bonthatnak majd fel. Az elképzelés alapján a Péteri Gyermekekért Alapítvány pályázott sikeresen a
lakossági szavazáson Csemete-kertnek elkeresztelt park megvalósításra és 4 millió forint Leader
támogatásban részesült. A beruházással Péteri korábban elhanyagolt részén egy kellemes hangulatú park született meg, amely komoly emberi mondanivalót is tolmácsoló közösségi tér lett. A
park dísze az a magyar juharfából faragott szobor, amely a gyermekeink életének, életútjainak,
egyéni sorsának a sokféleségét jelképezve az élet, a születés, az anyaság csodáját és a szülôföldhöz tartozás és ragaszkodás nagyszerûségét mutatja be.
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A település kis méretébôl és a korlátozott önerô-vállalási lehetôségébôl adódóan Péteri Község Önkormányzata számára igen nehéz a pályázatokon való részvétel. Mindezek ellenére az
elmúlt évek kifejezetten sikeresek voltak a település számára. Persze nem csak pályázatokból
fejlôdik a község. Jó példa erre az iskola elôtt elkészült térkôjárda, a település üdülôterületét
a településközponttal összekötô és a biztonságos gyalogosközlekedést lehetôvé tevô gyalogút,
a bankautomata, az új Széchenyi utcai játszótér, az Akácfa utca és az Ady Endre utca martaszfaltozása, vagy a településközpontban ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet kialakítása.
Ezek mind saját erôs beruházásként valósultak meg az elmúlt években.
2014 nagy sikere az önkormányzat által üzemeltetett termelôi piac. Péntek délutánonként rendre
megtelik élettel a fôtér. Sokan jönnek ki friss gyümölcsöt, zöldséget, mézet, tejet, sajtot, lekvárt,
savanyúságot, sonkát venni. Folyamatosan magyar zene szól, válogathatunk a friss gyümölcsök
között, kóstolgathatjuk a termelôi mézeket és beszélgethetünk. Egymással.
Az elmúlt néhány év valóban igazi sikertörténet lett Péteri számára. A település külsô megjelenése, intézményi infrastruktúrája látványosat fejlôdött. Ebben azonban nélkülözhetetlenek voltak az
Európai Unió pályázati forrásai és a magyar pályázati források. A pályázatok felhasználásával,
a megvalósításhoz szükséges önrészek biztosításával Péteri jól érzékelhetô, folyamatos fejlôdésen megy keresztül, melynek elsôszámú nyertesei az itt élôk, Péteri lakosai.
Az elmúlt években Péteri igazi gyöngyszeme lett a monori járásnak: nyitott a fejlôdésre, infrastruktúrája és megközelíthetôsége kiváló, Budapesthez közeli, de a fôváros zajától mégis távoli
település. Nyugalmas és biztonságos, a minôségi életvitelhez megfelelô feltételeket kínál.
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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 egyesület tevékenységét segíti. Létszáma az egyesület feladataihoz igazodóan változat, jelenleg 6 fô. A munkaszervezet a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM), valamint a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) együttmûködve a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában (HVS) megfogalmazott célok megvalósítását hivatott segíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében benyújtott pályázatokon keresztül. Feladatai közé tartozik a rendszeres tájékoztatás a VM által alkotott rendeletek keretében 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)
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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

HAJT-A Csapat Egyesület tagjai

Önkormányzatok:
Farmos Község Önkormányzata • Kóka Község Önkormányzata • Pánd Község Önkormányzata • Tápióbicske Község Önkormányzata • Szentmártonkáta Nagyközség
Önkormányzata • Szentlôrinckáta Község Önkormányzata • Tápiógyörgye Község Önkormányzata • Tápióság Község Önkormányzata • Tápiószele Város Önkormányzata
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata • Tápiószôlôs Község Önkormányzata
Újszilvás Község Önkormányzata • Tóalmás Község Önkormányzata • Nagykáta Város Önkormányzata • Bénye Község Önkormányzata • Gomba Község Önkormányzata • 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 • Tápiógyörgyei Horgász Egyesület • Tápióságért Alapítvány • Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület • Szivárvány Alapítvány • Tápiószôlôsért Alapítvány • Tóalmási Vállalkozók
Egyesülete • Bényei Polgárôr Egyesület • Gombai Dalárda Egyesület • Káva Közösségért Közhasznú Egyesület • Szép tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület • Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület • Monorierdôi Polgárôr Egyesület • Nyáregyházi Faluvédôk 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 • Boglárka Virág KVB • KORMOS FARM BT. • Juhász-Bene Méhészet • Mays Farm Bt. • Vona
Ferenc egyéni vállalkozó • Aranyszarvas Termelô- és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRIGRIFF 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 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

A kiadványt a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával a
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezete adja ki.

