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Kaviár és lencse Tápiószentmártonban
A Nagykáta Színjátszó Egyesület november 24-én, szombaton 18 órai kezdet-

tel a tápiószentmártoni Művelődési Házban adja elő a Kaviár és lencse című 3 
felvonásos bohózatot.

A MÁRTON NAPOK 2007
programjai

November 7. (szerda) 
14.00 Sportcsarnok
Labdarúgó torna – I. korcsoport 1-2. 
osztály)
15.00 Művelődési Ház
Generációk találkozója – a Szent 
Márton Nyugdíjas Klub várja az ér-
deklődő fiatalokat

November 8. (csütörtök)
14:00 Sportcsarnok
Kézilabda torna – IV. korcsoport le-
ány (7-8. oszt.)
18:00 Művelődési Ház
ÖRÖMZENE
Tápiószentmártoni zenészek találko-
zója

November 9. (péntek)
17:00 Művelődési Ház
Tini Disco

November 10. (szombat)

19:00 Művelődési Ház
MÁRTON NAPI MULATSÁG
Közreműködik: Kozma Tamás és ze-
nekara
Jegyek csak elővételben november 
9-ig kaphatók a Művelődési Házban
Jegyár: 2.500 Ft

November 11. (vasárnap)
9:30 Katolikus templom
MÁRTON NAPI ÜNNEPI MISE 
AZ ÚJBOR ÜNNEPE
12:00 Művelődési Ház
Kalász-találkozó

November 17. (szombat)
9:00 Sportcsarnok
III. NEMZETKÖZI
HURKATÖLTŐ FESZTIVÁL 
50 csapat részvételével, 3 kategóri-
ában, kóstolással és színes progra-
mokkal

III. Nemzetközi 
Hurkatöltő Fesztivál 

programja
7.00 Disznóvágás
8.30 Reggeli, tárogató szóval
8.50 Ünnepélyes megnyitó
9.00 Start a hurkatöltőknek
17.00 Eredményhirdetés

A napfolyamán:
• Kántálás, • Délvidéki tambura 
zenekar, • Szent Márton Néptánc 
Együttes előadása, • Szent Márton 
Nyugdíjas Klub paródia műsora, 
• Táncház mindenkinek – a Mák-
virág Tánccsoporttal, • Disznótoros 
vigalom Kadlott Karcsival.

Folyamatos hurkavásárlás, 
népi kirakodó vásár.

elment az 
„ÖRegTÜZéR”

Megkapta égi behívóját és elment 
az „öregtüzér” Veres Sándor. Sanyi 
bácsi csörögi öntőmester csendben, 
szinte észrevétlen távozott a hagyo-
mányőrzők közül.

Most már nélküle szólnak az ágyúk 
– a tavaszi hadjárat csatáiban is - ame-
lyeket műhelyében öntöttek. Mind-
egyiket megismerte hangjáról. Egyik 
kedvence volt a tápióbicskei tüzérek 
háromfontosa.

Hiányozni fognak azok a finom éte-
lek is, amelyeket a csaták szünetében 
készítettek barátai a megfáradt „harco-
soknak”. A csörögi Kenyérsütők Asztal-
társasága Sanyi bácsi vezetésével lelkesen 
gyűjtötte a hagyományos régi ételek elké-
szítésének módjait, eszközeit. A munka 
mellett „békeidőben” még jutott idejük 
arra is, hogy főzőversenyekre menje-

nek csapatukkal. Ha hívták őket, gyer-
mekeknek sütöttek többezer palacsintát 
Tápióbicskén és Tápiószentmártonban. 
Sütöttek még óriáskenyeret, többméte-
res gubát is. A finomságokból egy mor-
zsányi sem maradt.

Néhány napja még együtt örültünk 
annak, hogy Vér Jánosékkal közö-
sen megkapták az egyik legmagasabb 
gasztronómiai kitüntetést- A MA-
GYAR NÉPI SÜTŐ-FŐZŐ HA-
GYOMÁNYOK ŐRZŐJE - címet.

Sajnos rövid ideig örülhetett az el-
ismerésnek, amelyet a többéves ki-
emelkedő hagyományőrző tevékeny-
ségért kapott. Elszólították az égiek. 
És ő, mint jó „öregtüzér” teljesítette 
az utolsó parancsot.

Ágyútalpra helyezett koporsóját a ha-
gyományőrzők kisérték utolsó útjára.

Nyugodjék békében!
Kollár János

***
Különleges könyvbemutatónak ad 
helyet november 15-én, csütörtö-
kön 18 órától a tápióbicskei Fehér 
István Művelődési Ház.
AZ ARANYSZARVAS FÖLDJÉN
Tápióvidéki tájak, emberek, ételek
című könyv szerzője ugyanis Vér 
János és felesége, Vér Jánosné, vala-
mint Kútvölgyi Mihály fotós. A kü-
lönlegesség maga a kezdeményezés: 
gyűjtsük össze a Tápió-vidék sajá-
tos ételeit. Összegyűjtötték. Ez már 
együtt van, örökre megmarad... 

Jól pergettek a szentmártoni horgászok

Az elmúlt napokban a Magyar Or-
szágos Horgász Szövetség Vaske-
resztesen (Szombathely közelében) 
rendezte meg az I. Országos Par-
ti Pergető Bajnokságot. Községünk-
ből Kalacsi Jánosné és Kalacsi János 
a Tápiószentmártoni Aranyhal Hor-
gász Egyesület tagjai neveztek a ran-
gos versenyre.

Az első napon az Ausztria határán 
lévő – festői szépségű környezetben – 
a Pinka patakon próbálták ki tudásu-
kat  a horgászok. Estére a 28 fős me-
zőnyben már a szentmártoni páros 
végzett az élen. A második verseny-
napon a csodálatos Gyöngyös patak 
lukácsházi szakaszán pergettek a ver-
senyzők. Itt már szép számmal fogták 

meg a villámgyors sebespisztrángokat 
az ügyes résztvevők. A fárasztó nap 
után mindenki izgatottan várta az 
összetett verseny végeredményét.

Az eredményhirdetésig maradt idő 
beszélgetésre, a tapasztalatok átadásá-
ra. Latolgatták, hogy kik vihetik haza 
a győzteseknek és résztvevőknek járó 
többszázezer forint értékű ajándéko-
kat. Teljesen megérdemelten és nagy 
örömünkre tápiószentmártoni siker 
született.

Az I. Országos Pergető Bajnokság 
győztese:
1. Kalacsi János,Tszentmárton 4.5 p
2. Kalacsi Jánosné, Tszmárton 5,5 p
3. Nagy Róbert, Keszthely 6.0 p

Térségünknek így már van egy Or-

szágos Pergető Bajnoka. Gratulálunk 
az elért szép eredményhez. Reméljük 
jövőre is megvédik bajnoki címüket.

Kollár János
****

A pergetés – mint a fenti tudósí-
tásból részben kiderül – horgászoknál 
(a méhészeknél is használt kifejezés) 
egy sajátos stílus, pecázási módszer, 
amely kifejezetten a tiszta és az átlag-
nál nagyobb sodrású hegyi patakok-
ban, tavakban a pisztrángok kifogásá-
ra irányul. Lényege, hogy a műcsalit 
(kishalat, rovart, legyet) a víz sodrá-
sának megfelelően kell pergetni, erre 
harap rá a pisztráng. Az a horgász per-
get legjobban, aki a legtöbb pisztrán-
got kifogja adott idő alatt.

Tápiómenti-sülysápi amatőrök szervezésében

őszi csillagászati hét az űrkutatás 
kezdeteinek évfordulóján

A közelmúltban megalakult Ma-
gyar Csillagászati Egyesület Tápiómenti 
Helyi Csoportja, valamint a Sülysá-
pi Amatőrcsillagász Közhasznú Egye-
sület szervezésében az idén újra meg-
tartjuk a csillagászati hetet, amely 
egy-egy előadásból, majd – jó idő ese-
tén – távcsöves bemutatásból áll. Fel-
hívásunkra az általános iskolák jelent-
kezhettek. Akciónk teljesen ingyenes, 
a költségeket mi álljuk. Ennek ellené-
re csak három helyre kaptunk meghí-
vást, két iskolába pedig novemberben 
megyünk.

Az első előadást Sülysápon, a Móra 
Ferenc Általános Iskolában tartottuk 
október 15-én. Itt Boros-Oláh Móni-
ka, a Magyar Csillagászati Egyesület 
tudományos munkatársa a Marsról 

tartott érdekes beszámolót. Az elő-
adás során 3D-s képeket nézhettünk, 
és ez által fedezhettük fel a Mars arcu-
latát, geológiai felépítését. Sülysápon 
kb. 15-20 diák jött el. Őket derült ég 
fogadta a távcsöves bemutatáson. So-
kak nagy örömére a Jupitert figyelhet-
ték meg.

Kókán egy másik napon iskolaidő-
ben ugyancsak Boros-Oláh Mónika a 
Naprendszer égitestjeit mutatta be a 
kevés diákjelentkezőnek. Az esti táv-
csöves a csillagászati bemutatón azon-
ban már legalább 30 tanuló volt jelen. 
A legnagyobb sikert itt nem a Jupi-
ter, hanem a Hold érte el. Ezután a 
kókaiak számos galaktikus objektu-
mot figyelhettek meg igen jó hangu-
latban.

A harmadik alkalom Tápió szent-
mártonban volt, ahol Horvai Fe-
renc csillagász, a Magyar Űrkutatási 
Iroda Tudományos munkatársa tar-
tott előadást. Egy évfordulónak, az 
űrkutatás 50 évvel ezelőtti kezdeté-
nek állított emléket, mivel a szovjet 
Szputnyik 1-et, mint első űreszközt 
fél évszázaddal ezelőtt, 1957 októbe-
rében lőtték fel. A hallgatók megis-
merkedhettek az űrkutatás történeté-
nek űreszközeivel, űrprogramjaival, 
és nem mellesleg a Szovjetunió-USA 
ezekből keletkezett ellentéteivel is. 
Az előadás végén a jövőbeli terve-
ket ismertette (a Nemzetközi Űr-
állomás (ISS) építése, Marsra szál-
lás, stb.). Befejezésképpen a nagyon 
nagy számú hallgatóság (mintegy 
75 diák) kivonult a távcsövekhez. A 
Hold megcsodálása után, már nem 
sok minden látszott a felhők között. 
Egy-két szerencsés ember még meg-
ismerhette, hogy milyen érzés egy-
egy távoli galaxist megpillantani, ám 
épp a foglalkozás közben rosszra for-
dult a felhőhelyzet, így vége lett a 
bemutatónak.

   Az őszi csillagászati hét ezzel még 
nem ért véget. November közepén 
Tápióságra és Vecsésre is eljutunk. 
Tervezzük, hogy tavasszal is tartunk 
majd csillagászati hetet, s várjuk majd 
akkor is az iskolák jelentkezését.

Majzik Lionel (MCSE Tápiómenti 
Csoport vezetője)


