Kincsem Lovaspark:
Tápiószentmártonban
született a „csodakanca”
néven is emlegetett Kincsem, a magyarországi
lósport legsikeresebb versenylova; ennek emlékét
őrzi a lovaspark elnevezése, illetve a park területén működő Kincsem Múzeum. A lovasparkban található borpince, golf- és minigolf-pálya, fedett,
versenyek rendezésére alkalmas lovarda,
nemzetközi szabványú
NB I-es futballpálya,
teniszpálya, játszótér,
háztáji állatok bemutatására kiképezett állatbemutató hely, panzió,
étteremmel és konferenciateremmel. Egyes mítoszok szerint
itt állt Attila hun király fából készült palotája, sőt feltételezések
szerint a sírja is e térségben
lehetett. A park területén
mindenesetre Attila nevét
őrzi az az „energiadomb”,
amelyet gyógyító hatásúnak
tartanak. Itt találták meg
1923-ban az ország egyik
legismertebb szkíta kori
emlékét, az elektrumból (arany és ezüst természetes ötvözetéből) készült, híres szkíta aranyszarvast is. Mindezeken felül a
lovaspark területén található még egy kisrepülőgépek fogadására alkalmas repülőtér is.
Érd.: +36 20 595 2058, www.kincsemlovaspark.hu
Borpince: a Tápió-Vin Kft. által üzemeltetett borpincében
a környék településein
termő homoki szőlőkből készítenek kedvelt
borokat. Igény szerint
borkóstoló.
Érd.: +36 29 424 007, www.tapiovin.hu

Szálláslehetőségek:

Templomok, kápolnák:

Kubinyi Kúria

A településen katolikus, evangélikus,
református és pünkösdi vallású templomok és kápolnák vannak; utóbbiak
egyike, az ún. Blaskovich-kápolna,
amely 1768-ban épült.

(Önkormányzat vendégeinek)

Ady Endre út 2.
Tel.: +36 29 423 001
www.tapioszentmarton.hu
Boros Ádám Ifjúsági Szállás
Görgei u. 47.
Tel: +36 20 257 6670,
www.hajtapartja.hu
Kincsem Lovaspark
Sőregi út 1.
Tel.: +36 20 595 2058
www.kincsemlovaspark.hu
Attila Vendégház
Fő út 25.
Tel.:+36 20 520 4574
www.attilavendeghaz.hu

(Kincsem túra szervezése)

Kaiser Panzió
Fő út 2
Tel.: +36 30 293 2943
www.kaiserpizzeria.hu/
Tápió Fogadó
Mátyás király út 15
Tel.: +36 30 309 3481
www.tapiofogado.mlap.hu

Ennek a kápolnának a sírkertjében
nyugszanak a Blaskovitch család tagjai.
Itt van eltemetve Blaskovitch Ernő is,
Kincsem gazdája.

Blaskovitch kápolna

A kápolna kertje nyaranta egyházi
táboroknak ad helyt.
A göbölyjárási településrész egyhajós kápolnáját Halász Béla építette.
A helyi temetőben kialakított „nemzeti sírkert” részen olyan hírességek
sírjai találhatóak meg, mint Magyary-Kossa Sámuel (1849–1921) ügyvéd,
Kubinyi Ágoston (1799–1873), a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója.

Evangélikus templom

Katolikus templom

Szentkirályi Móric Pest utolsó polgármestere, Pest és Buda egyesítése
előtt, az Ő családja is Tápiószentmártonban nyugszik, továbbá itt lett eltemetve Várallyay Béla népművelő, helytörténész és családja.
Református templom

Látogasson el hozzánk.
Legyen a vendégünk Tápiószentmártonban.
Szeretettel várjuk!
Pünkösdi imaház

Göbölyjárási kistemplom

A Klímabarát Települések Szövetségének tagjai sokszínű földrajzi,
demográfiai, gazdasági, kulturális
adottságokkal rendelkeznek. Találunk közöttük párszáz fős falvakat,
kistelepüléseket, fővárosi kerületeket
és megyei jogú városokat is az ország
minden részéről, tágabban pedig a
Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről. Ezek a települések
különbözőségeik és hasonlóságaik, helyi lehetőségeik, értékeik és korlátaik ismeretében fogtak össze, hogy egymást segítve és egymásnak példát mutatva lokálisan vegyék ki részüket
az éghajlatváltozást fokozó antropogén hatások globális vis�szaszorításában. Céljuk egy fenntartható, a jövő generációk
számára is élhető és szerethető környezet kialakítása. Prioritásuknak tekintik azokat a lépéseket, amelyek saját erőforrásaikhoz, lehetőségeikhez mérten mérsékelik az éghajlatváltozás
káros hatásait és segítik a település és a lakosság klímaadaptációját. Felelős közösségként a közigazgatásuk alá eső területek klímabarát átalakításáért és a lakosok környezettudatos
szemléletváltásáért munkálkodnak. A megkezdett és a jövőben
tervezetett és megvalósított beruházásoknál szempont annak
klímabarát és fenntartható volta. A lakosok számára rendszeresen szerveznek szemléletformáló akciókat. Ezek segítségével
a helybéliek is megismerkedhetnek az éghajlatváltozás érzékelhető és előrelátható hatásaival, a megváltozott éghajlati jellemzőkhöz való alkalmazkodás módjaival, valamint azzal is, hogy
hogyan kell környezettudatosan vezetni életüket ahhoz, hogy
fenntartható környezetben, a természettel harmóniában élhessenek. Tápiószentmárton 2008 óta tagja a Szövetségnek.
Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja: Tápiószentmárton
2016. június 6. napján alapító tagként
írta alá a Klub indulásához szükséges dokumentumokat. A 100 %-ban átlátható
önkormányzatok tagjai vállalták, hogy
az internet segítségével önként teszik átláthatóvá a működésüket és gazdálkodásukat. A klub politikai
irányultságtól függetlenül várja sorai közé azokat a településeket, amelyek fontosnak tartják az átláthatóságot.
A Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja várja mindazokat, akik szeretnék bebizonyítani, hogy nincsenek
titkaik a választóik előtt, tisztességesen és korrupciómentesen
működnek.

Tápiószentmárton területe közel 103 négyzetkilométer, ami
Pest megy 6. legnagyobb területű települése.
Autóval a 4-es számú főút 54-es és 55-ös kilométerszelvényei
között leágazó mellékútról közelíthető meg a legegyszerűbben. Aki a fővárosból tömegközlekedéssel kíván eljutni a
településre, célszerű a Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonalat választania, amivel Nagykátáig kell utazni, onnan pedig
a legegyszerűbb Volánbusszal megközelíteni Tápiószentmártont, mivel vasút megállóhelye messze esik a központtól.

Tápiószentmárton
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.
Tel.: +36-29-423-001
E-mail: hivatal@tapioszentmarton.hu
Web: www.tapioszentmarton.hu

Tápiószentmárton története:
A település az őskor óta lakott hely, amit a határában
1923-ban feltárt fejedelmi
sírból származó pajzsdísz, a
szkíta aranyszarvas is tanúsít.
(Eredetije a Magyar Nemzeti
Múzeumban, másolata a tápiószelei Blaskovich Múzeumban
látható. Érd.: +36 53 380 157)
A település első ismert okleveles említése
a 15. század derekáról, 1438-ból származik.
Azokban az időkben a község területét a
Pányi-Gáldi család, illetve Werbőczy István
birtokolta. A törökök kivonulásakor elnéptelenedett. Településünk névadója, és védőszentje Szent Márton püspök.
Későbbi birtokosai
közül a legnagyobb
hírnevet a Blaskovich família szerezte.
A jó nevű család tagjai közül is kitűnt
Blaskovich Bertalan, aki a 19. század
első évtizedeiben részt vett a Kisfaludy
Károly által szerkesztett Aurora című
folyóirat megindításában (1822), és jelentősen támogatta a hazai lóversenyzést. Fia, ebecki Blaskovich Ernő mezőgazdász alapította azt a híres ménest,
amelyben a Kincsem nevű versenykancát is nevelték.
Kincsem Blaskovich Ernő
tápiószentmártoni
birtokán
született 1874. március 17-én
Waternymph nevű, angol telivér kanca anyától, apja pedig
Cambuscan volt. A sportsikerei
révén világhírűvé vált magyar
versenyló 13 versenypályán,
54 alkalommal állt rajthoz és
54 győzelmet aratott. Győzelmei értékét emeli, hogy kancaként verte meg a méneket ami a lóversenyeken kivételesnek
számított. 6 éves korában lábízületei megkoptak, abba hagyta
a versenyzést, tenyészkancaként bizonyított tovább. 1887. március 17-én Kisbéren kólikában pusztult el. A Mezőgazdasági
Múzeumban láthatjuk kiállított csontvázát.

Kincsem legnagyobb sikereit
Magyarországon, Ausztriában,
Németországban, Angliában és
Franciaországban érte el. 1876.
június 21. és október 29-e között versenyzett és nyert Prágában, Hamburgban, Hannoverben, Frankfurtban, Baden-Badenben, Bécsben, Sopronban
és Budapesten. Háromévesen győzött az osztrák derbin, Pozsonyban, Baden-Badenben és a budapesti Magyar St. Leger
futamain is.
Négyéves
korában
egyedül a szintén négyéves francia tenyésztésű Verneuilt tartották
hasonló képességűnek.
1878. augusztus 1-jén a
Goodwood Cup futamon
Kincsemnek Verneuil-jel
kellett volna kiállnia, aki
előzőleg megnyerte az Ascot Gold Cup-ot. A verseny előtti napokban azonban Verneuil
megsérült, így Kincsem könnyen győzött. Egyik nevezetes
futása szeptember 9-én Baden-Badenben történt. Gróf Hugo
Henckel lova, Prince Giles The First fej-fejt végzett vele, a bírák
holtversenyt állapítottak meg. Blaskovich Ernő nem fogadta
el ezt az eredményt. Abban az időben, ha az egyik tulajdonos
nem fogadta el az eredményt és a díjat sem akarta megfelezni,
kérhették az újrafutást. Egyes források szerint, rögtön a futam
után, lefutották még egyszer és ekkor a kitűnő formában lévő
Kincsem 6 hosszal megnyerte a 3200 méteres távot.
Kincsem terebélyes családfát hagyott hátra, melyen magyar
és nemzetközi nagydíjak és futamok győzteseit találjuk. Vérvonala főleg Németországban él tovább napjainkban is, bár egyik
leszármazottja sem érte el ősanyja kivételes eredményeit.
Tápiószelén, a Blaskovich
család kastélymúzeumában
ma is megtalálhatóak a leghíresebb magyar versenyló
emlékei. Csontváza a budapesti Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban van kiállítva,
ahol megtekinthetők kitüntetései, és érmei is.

Természeti látnivalók:
Tápió: Tápiószentmártonban találkozik a Tápió
Alsó- és Felső ága az ún.
Összefolyásnál, ami a község kedvelt kirándulóhelye.
Az Alsó-Tápió mentén végigsétálva a régi patakmeder hangulata tárul elénk.
Hársas-völgy: A Monor-Irsai-dombság kopárjai és löszvölgyei még számos védett növényünknek adnak otthont. Ilyen
a kora tavasszal virágzó tarka
sáfrány és a tavaszi hérics, melyből több száz tő virágzik áprilisban. Érd.: +36-20-257-66-70
Horgásztó: A Tőzeges horgásztó az Aranyhal Közhasznú
Tevékenységű Horgász Egyesület fenntartásában működik. A szép környezetben
fekvő tavat nemcsak a horgászok, hanem a kirándulók is
előszeretettel felkeresik.
Érd.: +36-70-622-6467, www.tozegesto.hu
Sőregi erdő: a Tápió-vidékre egykor jellemző homoki tölgyesek egyik utolsó maradványa,
mely egyben kiváló vadászterület is.
A nagy kiterjedésű erdőkben a vadászati jogot a Hermann Ottó Vadásztársaság gyakorolja.
Érd.: +36-30-200-0815
Hatvani-hegy (földvár): régészeti lelőhely az Alsó-Tápió
jobb partján, bronzkori településre utaló nyomokkal. Itt állt
valamikor a Tápió-vidék legkeletibb földvára.
Göbölyjárási láprét:
A térség legértékesebb láprétje, mely
különleges mikroklímája miatt számos
növény menedékhelye. Májusban szibéria nőszirmok és orchideák borítják a rétet, ősszel pedig a kornis tárnics v. encián
kék virágaiban gyönyörködhetünk.

Tápió Natúrpark
Hazánkban 1997.
óta alakulnak natúrparkok az ország természeti és kulturális
értékekben gazdag
területein, melyek a nemzeti parkok mellett igyekeznek védeni egy-egy térség természeti, táji, kulturális értékeit. Azonban
nem állami kijelölésűek, hanem a helyi önkormányzatok és
közösségek összefogásán alapulnak. Egy alulról jövő kezdeményezés, amelynek éppúgy részesei a helyi önkormányzatok,
vállalkozások, civil szervezetek, mint a helyi termelők és az itt
élő emberek. Egy az egész tájra kiterjedő együttműködés a térség fenntartható fejlesztése érdekében.
Az értékvédelem mellett a natúrparkokban fontos szerepet
kap a helyi termelők segítése, a belső piac és gazdasági kapcsolatok erősítése, a lakosság környezettudatos szemléletformálása és a települések arculatának szépítése. Kiemelt területet
képez az ökoturizmus közös fejlesztése, a külső fellépés, érdekérvényesítés az országos turisztikai kínálatban és a pályázatokban,
A Tápió Natúrparkot a Tápió
Közalapítvány kezdeményezésére 18 Tápió menti önkormányzat
hozta létre 2019-ben. Területe
Sülysáptól Tápiógyörgéig terjed
ki, mintegy 72 ezer hektáron,
melynek Tápiószentmárton is teljes közigazgatási területével részét képezi.
Védett területeket tekintve a göbölyjárási láprét és a
Nagy-nádas nyugati része Tápiószentmárton területére esik,
melyek a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetet gazdagítják.
De az országos jelentőségű területek mellett számos más értékes élőhely is van Tápiószentmártonban, mely megérdemelné a védettséget. Ilyenek az Alsó- és Felső-Tápió vadregényes
szakaszai az Összefolyás előtt, az egykori homokbánya helyén
kialakult gyurgyalag telep, és a falu déli határában húzódó
Hársas-völgy.
A Hatvani-hegyen fellelt bronzkori földvár, a szkíta aranyszarvas, a Blaskovich kápolna és sírkertje, Kincsem kultusza
a Tápió Natúrpark kulturális értékeit gazdagítják. A Kincsem
Lovaspark és a Tápiószentmártoni Strand és Termálfürdő a
felüdülni és pihenni vágyók kedvelt célpontjai.

Sportcsarnok és tanuszoda:
nemzetközi
méretű,
parkettás pályával kialakított sportcsarnok, tanuszodával, melyhez szauna és masszázsterem, továbbá edzőterem, kondicionáló terem
és pingpongterem is tartozik. A
létesítmény akadálymentes megközelíthetőséggel is rendelkezik.
Nyári- és edzőtáborozásra alkalmas szálláshelyet tud biztosítani.
Érd.: +36-29-424-125
Strand- és gyógyvizes termálfürdő: 4 medencével (gyermek-, gyógy-, úszó- és fürdőmedence), homokfotball pályával, gyermek játszótérrel, masszázs-, pedikűr-manikűr szolgáltatással, hideg-meleg
ételes büfékkel, fagylaltozóval, sok árnyékkal és rendezett
területtel várják a
pihenni vágyókat. A
fürdő 52 °C-os termálvize 650 méter mélyről tör fel; általános
fájdalomcsillapító, nyugtató és alvásjavító hatással bír, de alkalmazható különféle bőrbetegségek orvoslására is, és kopásos
mozgásszervi betegségek gyógyításában rendkívül hatásos. A
gyógyvíz főleg súlyosabb sérülések utókezelésében alkalmazható
sikerrel. A fürdő vize
2003 óta hivatalosan is
gyógyvíznek minősül.
Jelenleg szezonális jelleggel üzemel május elejétől szeptember
végéig.
Érd.: +36 30 620 9266, www.tapioszentmartonstrand.hu
Sportpályák: 2018-ban épült
meg a Tápiómenti kistérség első
nagyméretű (111mx72m)műfüves
labdarúgó pályája Tápiószentmártonban.
A pályán heti rendszerességgel
Juhász Roland és Torghelle Sándor is tart edzéseket a helyi és a
Tàpiómente tehetséges fiatal labdarúgóinak.
Érd.: aranyszarvasse@gmail.com

Strand- és gyógyvizes termálfürdő környékén 1300 üdülő található, amely
szép környezetben várja a kikapcsolódni vágyókat.

Tápiószentmárton központi belterületétől keletre, a Sőregi
földek térségében alakult ki a község üdülőterülete. A terület
létrejötte a hatvanas évekre vezethető vissza.
1969-ben az egykori Kernács-tanya helyén a szénhidrogén-kutató fúrás közben feltárt hévíz vízbázisára alapozva
megnyitották a strandfürdőt. Északnyugati része a hetvenes-nyolcvanas években épült.
Általában egyszintes nyaralóépületek és üres telkek váltják
egymást. Az utcák részben burkoltak, a kertekben általában
szőlők és gyümölcsösök sorakoznak.
A délkeleti terület ezzel szemben egységesebb, fejlettebb képet mutat, ahol az aszfalt utak mellett rendezett előkertekkel,
egyszintes, tetőtér-beépítéses vagy kétszintes nyaralókkal találkozhatunk.
A terület központi funkcióját a fürdő adja, amelynek 10 hektárján egy termál-, egy úszó- és egy gyermek-, valamint egy
strandmedence áll a fürdőzők rendelkezésére.
A folyópart, az erdő és a közeli göbölyjárási településrész
mellett található közel 500 ha érintetlen, védett terület és nádas várja a túrázni vágyókat.
Felejthetetlen élményt nyújt a természet
imádóinak.

