






Falumúzeum
Az 1883-ban 
épült tanítói lakás 
ma Falumúzeum, 
amely egy hitelesen 
berendezett 
parasztháznak ad 
otthont. 

A népi használati 
tárgyak, bútorok 
és egyéb kellékek 

bemutatása 
fontos lehet 
azoknak, akik egy 
kis nosztalgiázásra 
vágynak, azok számára 
pedig feltétlenül 
tanulságos, akik 
most ismerkednek 
a feledésbe merülő 
magyar paraszti 
kultúrával.



Kenyérsütés 

A múzeum udvarán 
hagyományos, 
kemencében sült 
kenyerek várják az éhes 
látogatókat. 
Engedjünk a frissen 
sült finomságok 
csábításának!

Hozzávalók a tésztához:
1 közepes főtt, lehűtött burgonya 
összetörve
2 dl a burgonya főzővizéből
2 tk. só
2 ek. zsír
50 dkg kenyérliszt
1 tk. cukor
2 dkg élesztő

A hozzávalókból tésztát 
dagasztunk, a duplájára 
kelesztjük, és tepsikbe simítjuk.

Tetejére:
1 nagy doboz tejföl
kb. 15-20 dkg apróra
vágott szalonna
Ízlés szerint: fokhagyma, 
só, őrölt bors, reszelt sajt, 
lilahagyma

A tejfölt összekeverjük sóval, 
borssal és a reszelt sajttal, 
rákenjük a tésztára, majd 
megszórjuk az apróra vágott 
hagymával és a szalonnával.
20-30 percig hagyjuk pihenni, 
és 250 fokos sütőben kb. 15-20 
perc alatt megsütjük.

A család kedvence lehet!

Szalonnás kenyérlángos receptje



Tájház
Községünk tájháza 
a Tápió-vidék 
szépségeit mutatja be. 
A rengeteg játék és 
feladatlap, valamint 
a természetvédelmi 
kiállítás garantálja az 
izgalmas és tartalmas 
időtöltést.

A falakon gyönyörű 
fotók örökítik meg a 
vadvilág szépségeit, 
sőt a kerítésen 
is tápiógyörgyei 
tájképeket és állatokat 
csodálhatunk meg.



Látogatás egy 
parasztudvaron
A gyermekek kedvenc 
programja lehet a falusi 
porta látogatása. Itt mindenki 
kedvére kóstolhatja a házi 

készítésű termékeket, és megismerkedhet a gazdaság állataival is. 
Marika néni és Lukács gazda szeretettel vár minden érdeklődőt! 

A házi túró és sajt, melyeket a látogatók kívánságuk szerint 
kóstolhatnak, frissen, hagyományos eljárással készülnek.  
Az ínyencek egy kis pogácsával igazi tehéntejet is 
kortyolhatnak, sőt érdekes beszélgetés közben arra is fény 
derülhet, pontosan hogyan is kerülnek a tányérra (vagy a 

pohárba) ezek a finomságok.

A gazdaság állatait közelről is szemügyre vehetjük. Képet kaphatunk 
az állatok életéről a parasztudvaron, és megtudhatjuk, milyen ápolásra 
és takarmányra van szükségük. A vállalkozó kedvűek a tehénfejést is 
kipróbálhatják.

Marika néni túrós pogácsája
Hozzávalók:
30 dkg túró
30 dkg liszt
25 dkg margarin
1 db tojássárgája
pici só
Elkészítés:
Az anyagokat jól összegyúrjuk, 
és éjszakára hűtőbe tesszük 
egy lisztezett nejlonzacskóban. 
Másnap ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
a tetejét megkenjük tojással, 
és megszórjuk reszelt sajttal. 
Kis pogácsákat szaggatunk és 
aranysárgára sütjük (kb. 30 perc).  
Jó étvágyat hozzá!



Bíbic tanösvény
A tanösvény 6,6 km-es hossza ideális lehet a biciklizés 
kedvelőinek, de gyalogosan is végigjárható, sőt kényelmes 
és különleges lehetőség, ha a lovas kocsis látogatást 

választjuk. A túra öt állomás információs tábláin mutatja be 
a különböző helyi természeti értékeket és érdekességeket: 

a szikes puszták, a vízfolyások és a szántók élővilágát, a 
madarakat, valamint a falu állatait. Ha szerencsénk van, nyáron 

még legelő szürkemarha-gulyával is találkozhatunk. Ezt az ősi 
magyar fajtát már csak néhány helyen tenyésztik, így látványuk igazi 

különlegességnek számít a falu határában.



Pusztára fel!
A Kalandok a pusztában címet viseli az az újonnan épült tematikus 
útvonal, amely négy állomáson keresztül mutatja be a település 
történelmét és természeti értékeit. Érdemes biciklire vagy lovas 
kocsira ülni és bejárni ezt a kalandos utat, hogy többet is megtudjunk 
a falu múltjáról és élővilágának érdekességeiről, hogy 
kikapcsolódjunk, és hogy egy kis játékból se 
maradjunk ki!
A túra a gyermekek számára is szórakoztató, hiszen 
minden helyszínen többféle játékot is kipróbálhatnak. 
Először a horgásztavakhoz látogassunk el, ahol a vízen kialakított 
pallósoron keresztül egy madármegfigyelő házhoz érünk. Ebből a 
speciálisan kialakított „búvóhelyből” csodálhatjuk a nádas élővilágát. 
A közelben még műfészkeket és beülőket is elhelyeztek, ezzel is 
csalogatva a madarakat.

Innen a Bíbic tanösvény nyíllal jelölt útvonalát kövessük egészen 
a Tápióig, majd  balra fordulva menjünk el a Gulya-hídig. Mielőtt 
a folyón átkelnénk, forduljunk balra és fedezzük fel a felújított 
gémeskutat is, mely egy kellemes sétával érhető el. Itt a táblákról 
megtudhatjuk, miként éltek a puszta népei, hogyan legeltették 

állataikat, sőt 
különböző 
érdekességekről is 
olvashatunk  
a témában.





Pokoltanyától két irányban is visszatérhetünk a faluba. Ha a Só út 
mellett döntünk, akkor az Illike-patakot elhagyva kb. 800 méter után 
elérjük az Újszilvás–Tápiógyörgye műutat, ahol jobbra kanyarodunk, 
és 2,5 km megtétele után máris Tápiógyörgyén találjuk magunkat. Ha 
a másik lehetőséget választjuk, akkor azon az úton indulunk el, ame-
lyiken a tanyára jöttünk, és hamarosan meglátjuk a falut.

A túra végén a Szelei út mel-
letti állomáson pihenhetjük 
ki a nap fáradalmait. Itt a 
falu történetéről olvashatunk, 
és tábortűz mellett beszél-
gethetünk a látottakról. Ha 
kedvünk van, ismét meríthe-
tünk vizet a közeli 
gémeskútból. 

Kalandos 
túrázást kívánunk!

A gémeskúttól visszafordulva,  
a hídon átkelve jobbra folytatjuk 
kirándulásunkat, a legelőn át – néha 
tócsákban tocsogva – kiérünk a 
műútra. Itt balra fordulva körülbelül 
2-2,5 km után érjük el Pokoltanyát, 
ahol a táblák áttanulmányozása mellett 
lehetőségünk van lovagolásra, valamint 
egzotikus állatok megtekintésére.  
(A programokra előzetes bejelentkezés 
szükséges. Érdeklődését várják  
a 06-20/299-74-11, 06-20/299-74-22, 
06-20/299-74-40 telefonszámokon, 
vagy a pokoltanya@citromail.hu e-mail 
címen. Bővebb információkat  
a http://pokoltanya.mindenkilapja.hu 
honlapról szerezhet.) Amíg a felnőttek 
a pihenő árnyékában beszélgetnek, 
addig a gyerekek a különleges 
játszóteret próbálhatják ki, itt a hinták, 
mászókák és csúszda mellett tanyasi 
állatok szobraival is játszhatnak.



Méhészet
A Juhász és Bene Méhészetbe látogatva sok hasznos 
tudást gyűjthetünk a méhek életéről, a méhészet történelméről 
és a szakma különlegességeiről. Mindezeket a bemutatóteremben 
– számítógépes technika segítségével – fotókkal illusztrált előadás 
keretében kísérhetjük figyelemmel. Utána pedig az egyre bővülő, régi 
méhészeti eszközökből álló gyűjteményt is végigtanulmányozhatjuk. 

Az elmélet után a gyakorlatban is betekinthetünk a méhek életébe: 
védőruhába bújva közvetlen közelről is megcsodálhatjuk a kaptár 
felépítését és lakóinak életét, sőt a bátrabbak meg is 
simogathatják a méheket.



A nádas titkai
A Tápió-vidék gazdag és változatos élővilága jól 
megfigyelhető Tápiógyörgyén, ahol a horgásztó sűrű 
nádasa alkalmas terepet ad egy kis madarászásra. 
A madármegfigyelő toronyból körültekintve messzire 
elláthatunk, így az itt élő madarakat könnyedén felfedezhetjük, sőt 
az információs táblák segítségével még a nevüket is megtudhatjuk.



A tavon épült pallóösvényen és a kis házikóból kitekintve 
pedig találkozhatunk is néhány barátkozni vágyó példánnyal. 
Ez a szokatlan nézőpont egyedülálló lehetőséget kínál 
arra, hogy a nádban fészkelő madarakat és az itt élő 
kisebb állatokat 
közelebbről is 
megfigyelhessük, 
hogy felfedezzük 
a nádas olyan 
részeit is, melyek 
eddig rejtve 
voltak a látogatók 
elől.



Madárgyűrűzés
A madárvédelem 
szempontjából igen fontos, 
hogy a természetvédők nyomon 
követhessék a madarak 
vándorlási útvonalát és 
megismerjék fontos tartózkodási 
helyeiket. Ennek érdekében 
kicsi, sorszámmal ellátott 
gyűrűket helyeznek a madarak 
lábára. Az érdeklődők az 
állatok szakszerű befogásában 
és gyűrűzésében vehetnek részt, 
sőt egy izgalmas előadást is 
hallhatnak a témáról.



Ha az eddig bemutatott programok elnyerték tetszését, akkor érdemes 
felkeresnie az ország egyetlen kúriamúzeumát is!

Az alapító Blaskovich család lázas műgyűjtő tevékenysége és régészeti 
szenvedélye alapozta meg ezt a sokrétű és érdekes gyűjteményt, mely 
azóta a térség dísze.

Elérhetőség:
2066 Tápiószele, Múzeum út 13.
www.blaskovichmuzeum.hu
információ: 06-53/380-061

Blaskovich Múzeum A Blaskovich Múzeumnak nemcsak eredeti berendezése tükrözi a 
magyar köznemesi életformát, hanem a kúriát övező park is. A park 
fái, cserjéi jórészt egyidősek a kúriával, a madárállománya pedig 
rendkívül gazdag. Ezeket a természeti értékeket fedezhetjük föl a 
múzeum kertjében épült botanikai tanösvény bejárásával, mely 
2008-ban Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott.

További túraútvonalakról 
és látnivalókról a 
Tápió menti tekergés 
című kiadványban 
tájékozódhat, mely 
letölthető a  
www.patkosstudio.hu 
honlapról.










