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Kedves tanulók! 

A televízió és az internet segítségével könnyen elrepülhettek a képzelet szárnyán a világ távoli 
tájaira. De vajon tudjátok-e milyen izgalmas, kalandos kirándulásokra indulhattok szűkebb 
hazátokban a Fertő tájon. Kenuztatok már a nádas útvesztőiben? Reptettetek-e már nádvázas 
papírsárkányt a tóparti réteken? Szívesen otthagynátok a kezetek nyomát az utókor számára 
az iskola falán? Most megtehetitek. Fessünk együtt faliképet! Tudjátok, hogyan aratták a 
nádat régen és ma a Fertő befagyott vizén? Lenne kedvetek nádkunyhót készíteni? Szívesen 
játszanál főszerepet egy nádasban játszódó mondában? Ha van kedved mindehhez, 
dolgozzunk együtt! 
 
Jó munkát kívánunk!
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Fekete István: Nádas 

 

Aludtál-e már nádtető alatt, 
láttad-e ott, hogy kel fel a nap? 

Hallgattad-e a szélben hogy zsong a nád, 
ha megérinti a virradat? 

 
Ugye, nem láttad? Nem láttál semmit. 

Se nádirigót, se kócsagot, 
se a vadrécék kéktükrű szárnyát, 

se vizeken rengő csillagot? 
Raktál-e tüzet tavalyi nádból? 

Füstje simogatta arcodat, 
ha felkel a hold, és lidércfény 

táncol a tündöklő ég alatt. 
Láttál-e ezer szárcsafiókát, 

úszó fészket a nagy vizeken? 
S hallgattad-e ködös hajnalokon 

a vándormadár mit üzen? 
 

És a nádi széna volt-e párnád, 
millió béka muzsikád, 

imbolygó bagoly régi barátod, 
nyársonsült keszeg a vacsorád? 

 
Fürödtél-e már csendben és fényben, 

este, ha lobban a néma tűz? 
s a nádason átrepül az álom, 

és rádsóhajt lágyan a puha fűz? 
 

Álmod ha őrzi millió nádszál, 
és tartja feletted az eget, 

neked adja a csillagos békét, 
és megsimogatja szívedet 
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Raktál-e tüzet tavalyi nádból? 
Füstje simogatta arcodat, 

ha felkel a hold, és lidércfény 
táncol a tündöklő ég alatt. 
Láttál-e ezer szárcsafiókát, 

úszó fészket a nagy vizeken? 
S hallgattad-e ködös hajnalokon 

a vándormadár mit üzen? 
 

És a nádi széna volt-e párnád, 
millió béka muzsikád, 

imbolygó bagoly régi barátod, 
nyársonsült keszeg a vacsorád? 

 
Fürödtél-e már csendben és fényben, 

este, ha lobban a néma tűz? 
s a nádason átrepül az álom, 

és rádsóhajt lágyan a puha fűz? 
 

Álmod ha őrzi millió nádszál, 
és tartja feletted az eget, 

neked adja a csillagos békét, 
és megsimogatja szívedet.
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A Hany tündére 

Réges-régen, valamikor öregapánk dédöregapja idejében, mikor még a vízszagú Hanyban a 
mostani kaszálók helyén járhatatlan ingoványok, sűrű nádasok és lábukat mindig vízben 
áztató erdőségek voltak, élt a nádas szélén egy fiatal halász. A legény nagyon szerette a 
nádast, a vizet, a szép fehér tündérrózsákat és a magányosságot. Ismerte is a Hany belsejét, a 
keskeny vízi utakat, amelyeken csónakkal be lehetett hatolni a csodálatos vadonba, a tágabb 
víztükrökre, a szépséges nyírfa- és égererdős szigetekre. Napestig elladikázott, elhalászgatott 
az öblökben, és sokszor még éjszakának idejére sem tért haza. 

/monológ/ 
Öreg szülei sokszor biztatták, hogy meg kellene már házasodnia, válogathat a szép lányok 
között  

/a szülők és a halász párbeszéde/ 

De a fiatal halász tudni sem akart a házasságról. 
- Nincs olyan szép lány a világon, mint a fehér tündérrózsa  - mondta. 
Csak télen, amikor befagyott a vizek birodalma, amikor elnémult az ezerhangú nádas, és 
fehérség borult a messze vidékekre, csak télen tartózkodott odahaza a fiatal halász, de 
ilyenkor olyan szomorú volt, mintha beteg lenne. 
Egy gyönyörű napsugaras májusi délelőtt, amikor a víz színén minden szivárványszínt játszik, 
a fiatal halász az egyik tisztáson halászgatott. A nádas egyszer csak szokatlanul elkezdett 
zúgni. A hálója megrendült, hánykolódott, majdnem felborította a könnyű csónakot. A 
halászlegény teljes erejéből húzta a hálót, letörte az útjában hajladozó nádszálakat, és mikor 
sikerült kiemelni a vízből, a hálóban egy csodaszép lány feküdt. Reszkető kézzel bogozta ki, 
alig merte a szemét ráemelni, mert aranyhaja fénylett, mint a napsugár, fehér teste pedig úgy 
világított, mint a márvány. 

/a halász és a tündér párbeszéde/ 

De a lány biztatóan, mosolyogva nézett rá. 
- Ne ijedj meg tőlem, nem akarok rosszat. Én vagyok az, akibe te szerelmes lettél, a Hany 
tündére. Megfogtál, most, ha akarod, a tiéd vagyok. Tudom, hogy nincsen kedvesed, régen 
figyellek, tudom, hogy az enyém vagy testeddel-lelkeddel. Boldogság és jólét vár rád az 
oldalam mellett. A tavasz, a nyár, az ősz a miénk, míg csak be nem fagynak a vizek. Csak a 
tél választ el egymástól bennünket. Nekem akkor vissza kell mennem a mélybe, de tavasszal 
siess újra hozzám, és én várni foglak. Egyre azonban figyelmeztetlek. Soha ne szegd meg 
még csak gondolatban sem a hűségedet, amivel nekem tartozol. Ha valami földi lányra vetnéd 
szemedet, ha megfeledkezel rólam csak egy pillanatra is, az mindkettőnknek végét jelentené. 
Elpusztul a testünk, benyeli a vizek mélysége, lelkünk pedig bolygótűzzé válik, és ott táncol 
időtlen idők végéig sötét éjszakákon a nádasok, mocsarak fölött. Megértetted-e? Érzel-e 
magadban elég erőt, hogy örökre szeress, és örökké boldog légy velem? 
A halászlegény odaborult a tündér lábához, mámoros szavakkal esküdött örök hűséget, és egy 
hosszú, forró csókkal pecsételték meg boldogságukat. 

/ a halász válasza/ 

A tündér elvezette a halászlegényt be, messze a Hany belsejébe, hol eddig még sohasem járt. 
Ott egy csodálatos szép szigeten kunyhót találtak. De a kunyhó csak kívülről volt kicsi és 
szegényes. 
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A belseje olyan tágas volt, mint egy palota, és olyan gazdag, olyan fényes, hogy különb a 
királyé sem lehetett. Itt töltötték boldogan, édes szerelemben az egész nyarat. A halászlegény 
hazalátogatott néha szüleihez kicsiny falujába, és ilyenkor annyi halat, annyi értéket, annyi 
drágaságot vitt haza, hogy csodájára jártak. Ha kérdezték, azt felelte, hogy ezt mind a Hany 
adta. 

/a szülők és a halász párbeszéde/ 

Nem árulta el boldogsága titkát, sem azt, hogy jóságos tündére halmozza el hálóját' 
szerencsével, őt magát pedig kincsekkel. 
Beköszöntött az ősz. Már csak a kikerics virított a mezőn, s a nádasra dér telepedett, mikor a 
tündér búcsút vett szerelmesétől. 
Bánatosan váltak el egymástól, csak a tavaszi viszontlátás reménye vigasztalta őket. 

/a halász és a tündér párbeszéde/ 

A halászlegény hazament gazdagon megrakodva, és a falubeliek irigykedve nézték a család 
gyarapodását. Kezdték a jómódú legényt hívogatni mulatságokba, lányos házakhoz.  
Szülei is biztatták a házasságra, a falubeliek ígértek neki fűt-fát, hivatalt, tisztséget. 

/a falubeliek és a halász párbeszéde/ 

Egyszer csak a legény, hogy elhallgattassa a sok jóakarót, színleg beleegyezett, hogy a falu 
legszebb leányával jegykendőt vált. Gondolta magában, ha eljön ismét a tavasz, visszatér 
kedveséhez, és bottal üthetik a nyomát. De a színlelésből egy késő téli estén, mikor a 
menyasszony házánál mulattak, nagy baj keletkezett. A bor, a nóta, a kacagás elfeledtette egy 
pillanatra a halásszal esküjét. Menyasszonyát magához ölelte, megcsókolta, és azt mondta 
neki: 

- Nem bánom, akármi történik, bizony isten elveszlek feleségül! 

/a menyasszony válasza/ 

Közeledett a tavasz és az esküvő napja is. A halászlegény pedig mind nyugtalanabb lett. 
Valami titkos érzés vonzotta a Hany felé. 
Az első szép tavaszi napon el is indult csónakján, hogy felkeresse boldogsága tanyáját. De a 
kis kunyhót nem találta sehol. 
Mind beljebb evezett a sás, nád között. Úgy rémlett neki, hogy egy síró hang azt suttogja 
feléje: 
- Várlak, várlak, szívszakadva várlak! 
Már beesteledett, leszállott a fekete éjszaka, és a halászlegény még mindig ott bolyongott 
csónakjával a Hany útvesztőjében. 
Egyszer csak a csónak megrázkódott, és süllyedni kezdett alatta. 

/a halász monológja/ 

Hiába vergődött, kapaszkodott, valami húzta lefelé, és mikor elmerült, abban a pillanatban 
nagy, kékes láng, egy imbolygó lámpás emelkedett ki a vízből. Egy másik láng közvetlenül 
mellette. A két tüzes nyelv hol összeölelkezett, hol szétvált, és táncolva kergetőzött a vizek 
felett. 
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A faluban hiába várták vissza a halászlegényt. Nyomtalanul eltűnt. De ettől az időtől kezdve 
csendes nyári estéken és éjjeleken kigyúlnak hol itt, hol ott a lámpások, a lidérclángok, és 
kísérteties táncukkal ijesztgetik a félénk vagy rossz lelkiismeretű embereket. 
De figyelmeztetnek is, hogy mindig bajba esik az, aki szavát nem tartja meg. 
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"Messze földről vándoroltam ide én ..." 

A szeszélyes vízi világban ősidők óta él az ember. Nyomait a Rábaköz ártér fölötti peremein 
és a Hanság mocsarakból kiemelkedő lápszigetein találjuk meg. Itt a hatalmas erdőségek, 
nádasok jó búvóhelyet, a vizek, lápok gazdag állatvilága pedig bőséges élelmet biztosítottak 
számára. A híres csornai és börcsi lelet a paleolit ősember emléke, a csiszolt kőkorszakban 
(neolit) pedig már telephelyekről tudunk Csorna, Babot, Sarród, Bezi határában. Halászó, 
vadászó, gyűjtögető emberek voltak, és cölöpkunyhókban laktak. A bronzkor emberéről 
tanúskodnak Kóny, Babot, Kapuvár, Sövényháza leletei. Az őskori kultúra hordozói: illírek, 
kelták és a népvándorlás idején átvonuló, de le nem telepedő törzsek emlékei. A római korban 
a borostyánkőút nyugaton fontos közlekedési tengely. A Duna hosszában kiépített őrhelyek az 
északi határát jelentették a Római Birodalomnak. A birodalom szétesése után a hunok, 
avarok, frankok, szlávok tartózkodtak a megye különböző területein. A rómaiak közel 
négyszáz éves uralma már magasabb civilizáció fejlődését biztosította. Megpróbálták 
levezetni a Hanság vizeit. Értékes leletek: Mitras szobor, pénzek, fibulák, feliratos kövek 
(Bágyog, Csoma, Kapuvár, Markotabödöge, Osli, Bősárkány) tanúskodnak róla. 

A római uralmat megdöntő népvándorlás egymást érő hullámokban érintette a Rábaköz és a 
Hanság vidékét. 
A honfoglaló magyarok a győztes bánhidai csata után 906-ban vették birtokukba ezt a 
vidéket. Állandó telepeik a peremeken, szállásbirtokokon alakultak ki. Általában húsz-
harminc család élt bennük, sövényfalú, sárral tapasztott kunyhóban. Sövényháza róluk 
kaphatta a nevét. A régi szálláshelyeket ma dűlőnevek őrzik: Megyer, Gyése, Tevelik, Tarján, 
Kér. A honfoglalás óta az ország nyugati kapujaként értelmezhető a megye, amely egyaránt 
jelentett őrzést keletről és nyugatról, és nyitottságot, kapcsolatot Európa keleti és nyugati 
része között. Az első magyar püspökség egyikét alapította Szent István Pannonhalmán, ahol a 
benedekrendi kolostorban kezdődött a magyar iskola története. 
Az Árpád-korban már teljesen benépesült a Rábaköz és a Hanság vidéke. Legtöbb községünk 
alapja ide nyúlik vissza. Legrégibb oklevélben említett községünk Kapuvár 1102-ben szerepel 
először mint Copuu (Kapu) vára. Babotot l2l7-ben, Mihályit 1223-ban, Oslit l230-ban, 
Kisfaludot l237-ben, Veszkényt l263-ban említik okleveleink. Győr l27l-ben szabad királyi 
város rangot kapott, Sopron l277-ben emelkedik a városok színvonalára. Érdekes 
megemlíteni, hogy a népi hagyomány azokat a községeket tartja a legősibbeknek, amelyek 
neve d-vel végződik: Vitnyéd, Farád, Himod, Endréd, Sarród, Kövesd. Fontos eseménye volt 
a Rábaköz benépesülésének a besenyő, székely határőrök telepítése a gyepük védelemére. 
Leszármazottaik antropológiai vonásaikkal ma is kimutathatók Rábaköz népességében: magas 
növésű, csontos, mongolid vonású emberek. Az ország védelmére veszély esetén a folyók 
vizével árasztották el az egész vidéket. Így akadályozták meg már az 1030. évben IL Konrád 
hadjáratában az ellenség behatolását. A Rábaköz védelmét a történelem folyamán Kapuvár 
látta el. Római és frank alapokra épült vára a honfoglalás után királyi vármegyei központ volt, 
gazdasági súlypontját a mellette átvezető fontos útvonalak biztosították Több család uralta az 
évszázadok folyamán. l538-ban már mezőváros. A török időkben többször elpusztult, utoljára 
l683-ban dúlták fel a Bécs felé tartó seregek A szabadságharcok során is többször cserélt 
gazdát. Thököly majd Rákóczi után l704-ben császári hadak szállták meg, de l705-ben már 
Vak Bottyán csapatai tanyáztak itt. l708-ban Eszterházy Antal romboltatta le a várat, s ezzel 
katonai jelentősége megszűnt. A 18. századtól kezdve Kapuvár fejlődése a táj gazdasági 
felemelkedésével fonódott össze. A Rábaköz másik központjává Csorna fejlődött. Szláv 
eredetű nevét fekete földjéről kapta: Cherna, Choma, Csorna. Határa mélyen benyúlik a 
Hanság területére. Vásárait már a 12-13. század oklevelei említik. Jelentős szerepet játszott 
történelmében az 1180 táján alapított premontrei monostor. A török harcok Csornát is 
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meggyötörték. A szabadságharcok viharai Csornát sem kímélték, és 18-19. századi fejlődése 
Kapuváréhoz volt hasonló. A magyar honvédsereg Kmetty tábornok vezetésével egyik utolsó 
győztes csatáját vívta Csornán. Honvédek, közhuszárok, huszártisztek adták itt életüket 
1849.június l3-án a szabadságért. 

1. Melyek a leghíresebb paleolit leletek? 

2. Sorold fel a paleolit telephelyeket! 

3. Mely falvakban található leletek tanúskodnak a bronzkor emberéről? 

4. Végezz kutatómunkát! Nézz utána az új magyar lexikonban, kik voltak az illírek és a 
kelták! 

Illírek: 
Kelták: 

5. Állíts össze szócikket a hunokról! 

6. A hunok és magyarok rokonságának emlékét őrzi gazdag mondavilágunk. 
Keress, kutass a könyvtárban! Te milyen könyveket, mondákat ajánlanál 
osztálytársaidnak ebben a témakörben? Gyűjts össze néhányat! 

7. Elevenítsd fel a történelemórán tanultakat! Honnan kapta nevét a borostyánkőút? 

8. A vaskor embere megpróbálta levezetni a Hanság vizeit. Vajon honnan, miből 
származhat Hanság szavunk? Karikázd be a helyes állítás számát! 
I. A hany jelentése vizenyős, lápos hely, a ság pedig a régi magyar nyelvben hegyet 
jelentett. Ebből a két szóból jött létre Hanság szavunk. 
II. A Hanság olyan füves, nádas vidék, ahol védett állatfajok is élnek. 

9. A népvándorlás hullámai érintették a Rábaköz és a Hanság vidékét is. 
Mikor vették birtokukba a honfoglaló magyarok ezt a vidéket? 
Mikor népesült be a Rábaköz és a Hanság vidéke? 
Melyik településünk nevét említik először oklevélben? Írd le a település régi nevét és az 
oklevél keletkezésének évszámát! 
Sorold fel, mely községeket tartja legősibbnek a néphagyomány! 

10. Fontos eseménye volt a Rábaköz életének a besenyő-székelyek betelepítése. Miért 
telepítették be őket? 
Hogyan védték meg veszély esetén az országot? Írj példát a szöveg segítségével! 

11. A történelem viharai nem kímélték ezt a vidéket sem. Mely városunk látta el a 
Rábaköz védelmét? Miért végezhette el ezt a feladatot?
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"Túlsó soron van a mi házunk ..." (Házunk tája) 

Az ember élettere a ház és környéke, a letelepülés. A letelepülések, porták rendje jelzi, hogy 
milyen vidéken jár az utazó. A letelepedést meghatározza a domborzat, az éghajlat és a táj 
természeti kincsei. Így a Rábaköz községei a fontos utak mentén jöttek létre, a Hanyban 
viszont a vizek között kiemelkedő földhátakra települtek. A település és az építkezés szorosan 
összefügg. Hazánk jellemző falu típusai: halmazfalu, útifalu, orsós falu, völgyi falu, többutcás 
falu, tervezett falu. A legtöbb községünk útmenti település. Jellegzetesek az utcás falvak: több 
párhuzamos utcából állnak, keresztutcákkal. A vizek szűk lehetőségei között alakultak ki a 
halmazfalvak. 

A nép a helyszínen található anyagokból építkezett. Ilyenek voltak: fa, föld, kő, nád, szalma, 
napraforgó- és kukoricaszár. Tájunk települései többségben egybeltelkesek, vagyis a lakóház 
telkén, a funduson helyezkednek el a gazdasági épületek, istállók, színek, takarmány-, 
terménytárolók, pajták. 

1.Nézz utána, mire használták az istállót, a hidast! 

2. Mit tároltak: 
- a színben 
- a góréban 
- a pajtában 

3. A szülőház az otthon, a család jelképe. Téged hova kötnek életed első emlékei? Ha 
visszagondolsz, mik jelennek meg előtted, milyen arcok, milyen képek? Milyen volt az 
otthon, milyen az udvar, milyen a környék, ahol akkor éltél? Mi változott azóta? 

"Betekintek seje haj, a kisangyalom kapuján ..." 

A ház, a lakóépület nagysága, beosztása a gazdasággal függött össze. 

4. Az én házam, az én váram - szól a közmondás. Gyűjts te is a házzal kapcsolatos 
szólásokat, közmondásokat! 

5. Tudod, mit jelentenek ezek a szavak? 
- gádor 
- pitvar 
- tornác 

A nyugat-dunántúli vagy füstös ház jellemzője, hogy minden helyisége az udvarból külön 
nyílik, minden helyiségének külön bejárata van az eresz, illetve a tornác felől. A konyhában 
nagy négyszögletes kemence épült. Ennek a füstje vagy az ajtón távozott, vagy a konyha 
födémén át, vagy külön erre a célra vágott füstnyíláson szállt fel a padlásra. Belül minden 
kormos volt, csípte a szemet és az orrot a füst, nemhiába hívták ezt a helyiséget füstös 
konyhának. 

A tűzhely a ház egyik legfontosabb bútordarabja volt. A mindennapi életben betöltött 
nélkülözhetetlen szerepét az is igazolja, hogy a tűz számos közmondásunkban szerepel.
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6. Mit jelentenek a következő közmondások és közmondásszerű szólások? 

Ahol füst van, tűznek is kell lenni. 
Nagyobb a füstje, mint a tüze. 
Fél, mint a tűztől. 
Rossz fát tett a tűzre. 

"Tóth Zsigáné káposztát főz ..." 
A táplálkozás a tájban mindig a természeti adottságok és a régi hagyományok függvénye. A 
természet adja a nyersanyagot, a feldolgozás az emberek munkájának eredménye. 
A falusi ember legfontosabb táplálékai: a kenyér, a tojás, a 
zöldség- és gyümölcsfélék és a húsfajták. Ételeik: a/ levesek, b/ kásák,  c/ főzelékek, 
mártások, d/ húsételek, e/ körítések, f/ galuskák, gombócok, g/ sült tészták. 

7. Felsoroltuk a táj jellegzetes ételeit. Húzd alá azokat, amelyeket már te is fogyasztottál, 
vagy ismersz! 
suhantott leves, morzsuka, plutyka, szivásbab, töltött káposzta, szilvamártás, kalinkó, bukta, 
gránátos kocka, angyalbögyöllő, csörge, gánci, dödölle, sterc, csiripiszli 

8. Írd le legkedvesebb ételed receptjét! 

9. A Rábaköz legjellegzetesebb süteménye a rábaközi perec, közel kétszáz éve készítik. 
Napjainkban már csak Csornán és Szanyban sütik. Olvasd el Timaffy László Rábaköz 
és a Hanság című könyvéből a rábaközi perec készítéséről szóló részt, és írd le a 
receptjét! 

10. A ház egyik helyiségét tisztaszobának hívták. Mit gondolsz, miért nevezték így? 

11. Régen használatos bútorok nevét soroljuk fel. A ház melyik helyiségébe tennéd 
ezeket? 
(Egy-egy bútordarab több helyiségben is használatos volt.) láda (szuszék), téka, tálas, 
tányéros, gyalogszék, pad, asztal, tornyos nyoszolya, bölcső, tükör, pipatartó, fali sótartó, 
szék, ómárium, tuli, ágyláda, dikó, sublót
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"Mikor nékem ipam-napam parancsót…" 

Hogyan éltek régen az emberek a falusi házakban? A család formája szoros kapcsolatban állt 
a gazdaság nagyságával. Ha az akkora nagyságú, hogy sok munkáskezet igényel, akkor azt a 
nagycsalád tudta ellátni. A nagycsalád három-négy nemzedék együttélését jelentette. Ha a 
birtok kicsiny, akkor azon nem tudott volna egy nagycsalád megélni, akkor kiscsaládok éltek 
együtt. A család feje a gazda, ő volt a család ura. Irányította a gazdaság munkálatait, a család 
minden anyagi javával rendelkezett. Még azt is megszabta, hogy fiai kit vegyenek feleségül, 
illetve lányai kihez menjenek férjhez. Feladatának tekintette a fiúgyermekek munkába és más 
ismeretekbe való bevezetését. A leánygyerekek nevelésével nem sokat törődött. A 
gazdasszony feladata a házbeli és a ház körüli munka ellátása. Legfontosabb feladata volt a 
főzés, a kenyér sütése és a tej feldolgozása, valamint az aprójószág nevelése. A család 
ruházkodásáról is ő gondoskodott, a kender és a len feldolgozásától egészen a vászon 
szövéséig. A nőtlen legények és a nős férfiak adták a nagycsalád munkaerejének legfontosabb 
részét. 

1. Gyűjtsétek össze a nagycsalád jellemzőit! 

2. Készítsetek egy nagycsaládot ábrázoló rajzot! 

3. Kit hogyan hívtak a családon belül? Nézzetek utána a Magyar értelmező 
kéziszótárban! 

ipa: 
napa: 
vő: 
ángy: 
menyecske: 
pulya: 
koma: 

A gyerekekkel általában a gazdasszony vagy a legidősebb menyecske foglalkozott. A kicsi 
gyermeket 3-4 éves koráig ritkán hagyták magára. Ha a nagyszülőkkel egy fedél alatt éltek, a 
nagymama vigyázott a kicsikre, különben az anya magával vitte mindenhová, mezőre, 
szőlőbe, s ott alkalmi bö1csőt állítottak fel nekik. 
Régen is fontos szerepe volt a játéknak a gyerekek életében.  A játékok nagy része a felnőttek 
munkáját, szokásait utánozta. A gyerekek sokszor játszottak utánzójátékot. A falusi gyermek 
azt utánozta, amit maga körül látott, a felnőttek és a szülei munkáját.  A fiúknak az volt a 
vágyuk, hogy kicsi ostoruk, kicsi szekerük legyen, s ha elég ügyesek voltak, maguk is meg 
tudták csinálni. Két csontdarabot elneveztek csikónak, egy kis fából kocsit fabrikáltak, 
madzagot kötöttek rá, és már kész is volt a szekér a befogott csikóval. Kukoricaszárból lovat, 
tehenet, ökröt készítettek. A kislányok babát készítettek kukoricacsutkából, rongyból, 
mákfejből, kis bö1csőt tökhéjból, ebédet főztek homokból, sárból. A növények virágát, 
termését, levelét lépten-nyomon játéknak használták. Az egyik kislány játszani hívta a 
pajtását, az letépett egy akáclevelet és számolni kezdte: "Menjek, ne menjek...". A 
gyermekláncfű, vagy ahogy mifelénk hívják, a pitypang játékóra is volt. Ráfújtak, s ahányszor 
sikerült mindet elfújni, annyi volt az óra. A papsajtot "pogácsaként" árulták a "boltban", a 
szárából pedig gyűrűt, karperecet, nyakláncot fontak maguknak. 
A kisfiúk és a kislányok kedvelt közös játéka volt a bilicke.
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4. Nézzetek utána, hogyan játszották! 

5. A gyerekek szerették a különböző mondókákat, kiolvasókat. A következő kiolvasót a 
Rábaköz egyik kis falujában, Páliban játszották. A gyerekek félkörbe álltak, egy kiolvasás 
közben végigszámolta őket, s a következőket mondta: 

Egy, ketto, hat, 
Galagonya fa. 
Aki tízig el nem olvas, 
Az lesz a kutya. 
Akire az utolsó szótag került, kiesett a játékból, az utolsónak bennmaradt pedig elölről 
kezdi a játékot.  

Gyűjtsetek ti is mondókákat, kiszámolókat
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"Fújdogál a szél az öreg Duna felöl.." 

Az ősi gyűjtögető életforma a vizek szabályozásáig volt jellemző. 
Mivel a vizek között sok vízimadár élt, az itt lakó emberek szívesen gyűjtötték össze a 
madártojásokat. Mit gondolsz, mivel foglalkoztak a csikászok, rákászok? Nézz utána a 
Magyar értelmező kéziszótárban!. 

csikász: 

rákász: 

A vizek közötti réteken is akadt bőven gyűjteni való: papsajt, galagonya, szeder, csipkebogyó, 
gomba. A rétek, mezők pompázó virágszőnyege jó lehetőséget adott a méhészkedésre. A 
méhészkedés népünk legősibb foglalkozásai közé tartozik, ezt a méh, méz, odú finnugor 
eredetű szavaink is bizonyítják. Hogyan találta meg az ember az erdei fák odvába mézet 
gyűjtő vadméhek rejtekhelyét? Egy marhaszarvból készült, belül üreges csapdaszerűségbe a 
virágokról összefogott egy csomó méhecskét, majd közülük egyet elengedve igyekezett annak 
röptét követni. Amikor eltűnt a szeme elől, a következőt engedte útjára és így tovább. A mit 
sem sejtő szorgos rovarok így lassacskán elvezették a csavaros eszű embert méztartalékukhoz, 
ahol az füsttel elkábította őket, mézüket kiszedte. 
"Halász, vadász, aranyász  
üres zsebben kotorász, 
ha megéri is vígan él, 
egész nap csak vizet mér." 
Régi stílusú szép népdalunk hűen fejezi ki a víz és az ember viszonyát, a vizek között 
kialakult életet. A víz meghatározó volt ezen a tájon, főleg a Szigetközben. 
A halász, a vadász, a madarász, a csíkász korán megtanulta a természet rendjét: a gyönge 
elhullik, az erős megmarad. Nem engedhették meg maguknak, hogy gyöngék legyenek. S ha 
ők nem engedhették meg, hogy engedhette volna meg a vizek kerítette szigeten áttelelő szilaj 
pásztor, a különböző rendű és rangú "mezzei ember", a molnár, az aranyász, no és a hajós 
meg a révész, akik nélkül még az a keskeny palló is el lett volna vágva, amely az országhoz 
kötötte a Szigetköz népét. 
Legtöbbet tán a pásztorember bírt meg a vállán. Neki kellett megbírnia. Sokat tudunk az 
alföldi, a hortobágyi pásztoréletről, de alig-alig a szigetköziről. Pedig az idevaló csikós nem 
engedte bárki fiának, hogy tegezze. A lovat szőrén ülte meg, sőt a vizet is zablaszáron tartotta. 
Ha úgy adódott, ötször-hatszor is megúsztatta a szilaj ménest, akár az Öreg-Duna sodró 
áradatában is. De még a zajló folyónak is nekivágott, ha a szükség kívánta. S megkívánta 
nemegyszer.  Az egy-egy nagyobb szigetre kicsapott ménesnek csak addig volt maradása, míg 
le nem kopott a "mezző", A fű fogytával újabb sziget következett, de csak akkor, ha előbb 
úsztattak. Kompot pedig mégsem rendelhettek minden úsztatáshoz. 
Nem maradt a csikós mögött a gulyás sem. Átvinni ötszáz-hatszáz állatot a vízen, akár szilaj 
ménest, akár növendékcsordát vagy meddőgulyát, ahhoz a virtus magában kevés lett volna. 
Ahhoz ismerni kellett a vizek fortélyait, az örvényeket, a zubogókat, és ismernie szinte külön-
külön minden állatot. A csikós és a gulyás előbb vitte a vásárra a bőrét, mintsem egyetlen 
jószágot veszni hagyjon. 
A ménes, a csorda kinn telelt a szigeteken, vélük háltak a pásztorok is. Az állatok összebújtak 
a karámban, s mikor már túlontúl fagyott, közéjük feküdt a pásztor is. Csak arra ügyeltek, 
hogy a karám sarkánál rakott tűz ki ne aludjon. Zimankós időben a nádi farkas ott ólálkodott a 
karám közelében. Egész falkák jöttek a Hanságból, de még a Kis-Kárpátokból is 
leereszkedtek az ordasok. Nagy úr parancsolt nekik: az éhség. 
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Tartani tartott, de nem félt tőlük a szilaj pásztor. Ha úgy adódott, kutyáját magához intve 
baltával is ráment a csikaszra. Nem a szép bajszáért tisztelte a betyár sem a szigetközi csikóst, 
gulyást. Tudta, hiába szakítja ki az állatot a ménesből, a csordából, messzire nem jut vele. 
Érthető, hogy legendák jártak a rideg pásztorokról, akik a szigetközi falvakban téli estéken, a 
kemencesut mellett mesebeli hősökké váltak. Az ördöggel cimborálnak - suttogták a 
félősebbek -, azért nem bánik el velük senki. Timaffy László, a Szigetköz tudós szerelmese 
feljegyezte például, hogy a kunszigeti Páli János minden évben egyszer bement a faluba az 
éjféli misére, s "pontban éjfélkor, amikor a pap fölmutatta az Urat, akkor kötött csikóhajból 
sudarat magának a tornya alatt a harangkötelek mellett". Mihelyt végzett ezzel a pogány 
szertartással, visszament a jószághoz. Hanem akkor már olyan hatalma volt, hogy bármiféle 
rontást messzire űzött. Pattintott néhányat csikóhajból font sudaras ostorával, s 
engedelmeskedett neki a boszorkány is. Hasonló hírnévre tett szert az ásványi Kollár Mihály. 
El-elsétált a kocsmába, mégsem széledt szét a gulyája. Nem bizony, mert mielőtt elindult 
volna, földbe bökte a csörgős botját, rátette a kalapját, s megparancsolta az állatoknak, hogy 
maradjanak a bot közelében. 
Áprilistól, Szent György napjától szeptemberig, Szent Mihály napjáig a pásztor volt az úr. 
Beleszólást nem engedett a dolgába, de ősszel, amikor az állattal kellett elszámolnia, a 
felelősséget is vállalta. Télire a pásztor foglalkozás nélkül maradt. Mielőtt elfoglaltság után 
nézett - erdőllés, fűzfonás, fafaragás -, megtartotta a pásztorbúcsút. 
Kinn a pásztortanyákon két-három napig is ittak a régiek, ropták a táncot, ahogy a mesterség 
becsülete, az ősök tisztelete s a maguk tisztessége megkívánta. 

1. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd értelmezd a következő szavakat, kifejezéseket! 

zimankós idő 
keskeny palló 
a lovat szőrén üli meg: 
szilajménes 
karám 
ördöggel cimborálnak 

2. Melyik a helyes értelmezése a szilaj pásztor szószerkezetnek? Karikázd be a helyes 
válasz sorszámát! 

Szilaj pásztor: 
I. Az a pásztor, aki nagyon kedveli a táncot (ld. pásztortánc), a mulatságot, a szeszes 
italokat. 
II. A rideg pásztor, aki az állatállományt egész éven át a legelőn tartja, 
takarmányozásáról    télen sem gondoskodik, a jószág maga keresi meg a táplálékát. 
III. Az a pásztor, aki nehéz természetű, indulatos, nem képes elviselni a legkisebb 
sérelmet sem. Vadsága miatt kerülik az emberek. 

3. Foglalkozásokat sorolunk fel. Húzd alá azokat, amelyek jellemzőek a Szigetközre! 

Vadász, halász, cipész, csikós, gulyás, bognár, aranyász, vízimolnár, révész, asztalos, 
lakatos, pákász, szabó, pék, boltos, csíkász, hajós, szűcs, madarász, "mezzei ember". 

4. A népnyelv több változatát is ismeri és használja a farkas szónak. Melyek ezek? 
Keresd ki a szövegből!
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5. A réteken, legelőkön az állattartás volt a gazdálkodás alapja: 
gulyák, ménesek, kondák, nyájak népesítették be a táját.  
Egészítsd ki a meghatározásokat! 
Gulya:……………………………………………….. éjjel-nappal a legelőn tartott 
csoportja. 
Konda:………………………………………………. csorda. 
Ménes:………………………………………………. legeltetett  nagyobb csoportja. 
Nyáj:…………………....ritkábban………………………összetartozó nagyobb 
csoportja. 

6. A hatalmas erdőségekben, tölgyesekben disznót makkoltattak. A házaknál bőven volt 
baromfi. Fehérlettek a ludaktól az utak, rétek, sok kacsát, csirkét, pulykát tartottak. 

A Rábaközben és a Hanság vidékén uradalmi gazdasági centrumok, majorok alakultak 
ki. Vidékünkön sok település őrzi emléküket. Például Öntésmajor. Folytasd a sort! 

7. A 'vidék humuszban gazdag fekete földje jó termőterületet biztosított a különféle 
gabonanövények számára. Az aratást úgynevezett aratóbandákban végezték. Munka közben 
gyakran felcsendült a közismert régi dal: "Arass, rózsám, arass!" 
Írd le néhány földművelésről, mezei munkáról szóló népdal címét! 
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Balf története 

Balf neve írásos emlékben először 1199-ben került említésre Farkasd néven, a település 1999-
ben ünnepelte fennállásának 800. évfordulóját. 1378-ban Bolf néven szerepel egy periratban, 
valószínűleg ebből alakult ki a mai Balf elnevezés. Gyógyhatású vizét már a rómaiak is 
ismerték. Az I. világháborúban 44 balfi halt meg. A második világháborúnak 142 áldozata 
van a helyi lakosok közül. A háború végén a német hadsereg szállta meg Balfot, itt létesítették 
a környék egyik legnagyobb munkaszolgálatos táborát az utolsó védvonal kiépítésének 
reményében. (1944. dec. 2.) 
Ebben a munkatáborban halt meg többek között Szerb Antal író, irodalomtörténész, Sárközi 
György költő, Halász Gábor esztéta sok más társával. 
A háborút követő idők sem hoztak sok jót, a főként németajkú lakosság jelentős részét, 1185 
balfi lakost kitelepítettek, az eredeti lakosságból alig több mint száz fő maradhatott itt. 
A falu fölé emelkedő dombon áll a Szent Farkas-templom. A kapu zárókövén az 1653-as 
évszámról következtethetünk, hogy a török időkben építették, védeni a falu lakosságát és pici 
templomát, amely írásos emlékek tanúsága szerint már a 12. században állott. 
A temető falához támaszkodó emlékmű a II. világháború végnapjaiban a környéken elpusztult 
több ezer áldozat emlékét őrzi Szerb Antal márványba írt soraival.  
Balfnak van másik negyede is: angolpark, szobrok, szökőkutak, sétálóutcák, fürdőépület, 
ivókút, szálloda és a nagyon híres fürdő kápolna, amelyet Sopron építetett 1773-ban. 
A Balfi víz hírneve mindig a híres kénes vízen alapult.1975-ben gyógyvízzé nyilvánították. 
A Fertő-tó partján, a fürdőteleptől NY-ra található forrás mellett palackozót építettek. A 
palackozást azonban már 1900-ban megkezdték. A palackozott savanyúvíz 1330 mg/l szabad 
szénsavat tartalmaz. Ásványvízként 1980-tól ismerik el. Jelenleg a Pet-Pack Kft. folytatja e 
tevékenységet.
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1. Fejtsétek meg a rejtvényt! 

           

      

         

     

          

      

     

 
MEGFEJTÉS:______________________ 

1. Nagyon nevezetes épület, már a római korban is híres volt Balfon. 
2.  A II. világháborúban elhunyt író keresztneve. 
3. Gyönyörű park Balfon. 
4. Ilyen a balfi víz   
5.  Ásványvíz csomagolása. 
6. Világörökségi szervezet. 
7. Vizes élőhely. 

2. Rakjátok ki a puzzlet! Keressétek meg a képen látható épületet, majd készítsetek menüsort 
(előétel;főétel;desszert;ital) egy 4 tagú család számára, ahol az egyik gyerek vegetáriánus! 

Előétel: 

Főétel: 

Desszert: 

Ital:
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3.a)  LÉSÉSSZFTYÉL   GÉLY    Á   NYÉNZSÉTYÍ   ÉNLYFLIÉMIÉTY  ! 
 
 

3.b) Számoljátok össze a kőtáblákat!  
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Balf a II. világháborúban 

Az I. világháborúban 44 balfi halt meg. A második világháborúnak 142 áldozata van a helyi 
lakosok közül. A háború végén a német hadsereg szállta meg Balfot, itt létesítették a környék 
egyik legnagyobb munkaszolgálatos táborát, az utolsó védvonal kiépítésének reményében. 
(1944. dec. 2.) 
Ebben a munkatáborban halt meg többek között Szerb Antal író, irodalomtörténész, Sárközi 
György költő, Halász Gábor esztéta sok más társával. A képen látható emlékművet 1968-ban 
avatták a mártírok tiszteletére, Szerb özvegyének jelenlétében. Sajnos, a közel 400kg-os 
bronzreliefet ellopták, így az emlékmű lebontásra került. Egyes elemei helyet kaptak az új 
Nemzeti Emlékhelyen, mely a régi helyén épült, Winkler Barnabás és Kutas László 
elképzelése alapján. 
A háborút követő idők sem hoztak sok jót, a főként németajkú lakosság jelentős részét, 1185 
balfi lakost kitelepítettek, az eredeti lakosságból alig több mint száz fő maradhatott itt. Az 
akkori politika főként a Rába-közből telepített a megürült házakba nincstelen zselléreket. 
Szomorú eseményekkel írta be nevét Balf a második világháború történelmébe. A temetőfal 
külsején lévő emlékmű arra figyelmeztet, hogy Budapest körülzárása előtt a nyilasok az 
üldözöttek egy csoportját idáig hajszolták, s a teljesen leromlott, elgyengült emberekkel újabb 
védelmi vonalat ásattak esztelen ellenállásuk meghosszabbítására. Utána a védtelenek százait 
gyilkolták le. Itt ölték meg neves irodalomtörténészünket, Szerb Antalt is. 
A település Fő terén áll a két világháborús emlékmű. 
A II. világháborús emlékmű egyben kitelepítési emlékmű is. Felirata magyar és német nyelvű. 
A II. világháborúban 142 balfi halt hősi halált. A háború után 1185 német ajkú balfi lakost 
telepítettek ki. Alig 100 fő maradhatott. A kitelepítettek helyére a megürült házakba 
nincstelen zsellérek költöztek a Rábaközből. 
A II. világháborús emlékmű 1993-ban készült. Kovács György szobrászművész alkotása. 
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1. Fejtsétek meg a rejtvényt! 

 
       
           

             
       

           
       

     
      

         
 

1.Hányadik védvonalat építették ki Balfon? 
2. Mi minden emlékeztet az I. és a II. világháborúra Balfon? 
3. Hol halt meg sok költő, író? 
4. Mi volt Gábor foglalkozása? 
5.Kiket gyilkoltak le a II, világháború után? 
6. Hol áll a két világháborús emlékmű? 
7. A II. világháborúban 142 …. halt hősi halált.  
8. A II. világháborús emlékmű német és …. nyelvű. 
9. Kik költöztek a ki ürült házakba a Rábaközből. 
 
2.  Rakjátok ki és keressétek meg azt, ami a képen látható! 
 Majd írjátok le azt  az idézetet, ami a könyvben van! 

3.���

Ez az abc. 
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Szerb Antal 
élete 

(1901-1945) 

Budapesten született  zsidó családban. Római katolikus nevelést kapott (keresztapja 
Prohászka Ottokár volt), gyermekkora legmeghatározóbb élménye a cserkészet volt. Apja, 
Szerb Károly 1911 őszén beíratta a piarista gimnáziumba, ahol Sík Sándor tanította magyarra, 
és támogatta irodalmi ambícióit az önképzőkörben. Itt írta élete első verseit, novelláit, sőt 
felsős gimnazista korában megjelentek esszé- és drámakísérletei is. Jeles érettségi után 1920 
szeptemberében iratkozott be a pesti egyetem bölcsészkarára magyar–német szakra. Közben 
tanult meg angolul és franciául, és utolsó szigorlata, valamint a Kölcseyről írt értekezésének 
benyújtása után 1924. július 24-én doktorrá avatták. Húszéves sem volt, amikor a Nyugat 
1921. februári száma egyszerre hat versét jelentette meg, majd kritikákat is írt a lapnak. 
Nemsokára a Napkelet című folyóirat is közölte írásait, majd az akkoriban szerveződő 
Minerva című tudományos, szellemtörténeti, arisztokratikus és reprezentatív jellegű folyóirat 
írógárdájához csatlakozott. A szerkesztőség 1926-ban teljes egészében közölte Kölcseyről írt 
doktori disszertációját. Az 1930-as években főként az angolszász irodalommal és 
regényelmélettel foglalkozott. Nagy összefoglaló műve, A világirodalom története 
megírásához Babits Mihály művére (Az európai irodalom története) is támaszkodott. A 
világirodalmat ő is folyamatnak tekintette, amelyben a nemzetek fölötti jelentőségű írók és 
művek évszázadokon és országhatárokon átemelkedve megtermékenyítik egymást. 
Gondolatmenete stílusok és korszakok egységeire épül. Versei a lázas útkeresés, a szándékos 
meghökkentés programjából születtek. Pályakezdő éveinek novellái a történelmi múltba és a 
mesék időtlen világába vezetnek. 

Az 1930-as évek írói termésének nagy részében eltűnnek a látványos történelmi ihletések, 
helyükre a csodák, a misztikus borongás lép, és egy kedvesen ironikus lírai önarckép bukkan 
fel. A Pendragon legenda, első hosszabb prózai műve a detektívregény, a kísértethistória és az 
esszéregény ötvözete. Az Utas és holdvilág alapmotívuma az elfojtott legbelső sejtelmekhez 
vezető utazásélmény.1941-től alkotói tere egyre szűkült: rádióelőadásai elmaradtak, magyar 
irodalomtörténetét betiltották, a Nyugat megszűnt. A magyar kultúra legműveltebb hordozója 
nem is igyekezett menekülni, és valahol messze túlélni a szennyes vihart. A  vallásos 
keresztény, a  mély nemzeti hitű magyar, a magyar irodalom legművészibb összefoglalója 
szembenézett azzal az érthetetlen ténnyel, hogy őt se kereszténynek, se magyarnak nem 
tekintik.1943-ban, majd 1944. június 5-én behívták munkaszolgálatra. Fertőrákosra, onnan 
Balfra vitték. Embertelen körülmények között halt meg 1945. január 27-én. 
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Művei: 

 Az angol irodalom kis tükre (1929) 
 Magyar irodalomtörténet (1934) 
 Rózsakereszt (1934); A Pendragon legenda (későbbi kiadások) 
 Budapesti kalauz marslakók számára (1935) 
 Hétköznapok és csodák (1936) 
 Utas és holdvilág (1937) 
 A királyné nyaklánca (1943) 
 A világirodalom története (1941) 
 Gondolatok a könyvtárban (1946) 
 Madelon, az eb (1947) 
 A varázsló eltöri pálcáját (1961) 
 Szerelem a palackban (1963) 
 Ex (1965) 
 VII. Olivér (1966) 
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1. feladat  
 
Fejtsétek meg a rejtvényt! 

        
     

      
        
       

      
        

        
       

 
 
1.Szerb Antal születési helye 
2.Ilyen családból származott 
3.Apja keresztneve 
4.Ebben a  gimnáziumban tanult 
5.Keresztapja keresztneve 
6.E folyóirat egyszerre hat versét megjelentette 
7. …, az eb /Egy művének címe/ 
8.Ilyen művészeti ágban alkotott 
9.Ilyen nyelvet tanult az angolon kívül 
 
2. feladat 
Rakjátok össze a képet,és keressétek meg az épületet! 

Menjetek el a képen jelölt helyre, és hozzatok onnan egy flakon vizet!   

3. feladat 

Fejtsétek meg a titkosírás szövegét, majd cselekedjetek az utasítás szerint! 

Írjátok le a falon lévő kőtábla feliratát! 

  
!
Eredeti:  



Kódolt:   A     B    C     D    E     F     G     H     I     J      K      L    M    N    O    P    Q    
R    S   T    U     V   W    X     Y     Z
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A Szerb Antal Emlékhely a Szent Farkas vártemplom kőkerítése mellett található.  
Balfot 1944-ben német alakulatok szállták meg. Itt a faluban létesítették a soproni járás egyik 
legnagyobb munkaszolgálatos táborát. A kétezer foglyot a község kiürített bikaistállójában és 
a gazdák pajtáiban helyezték el. A nélkülözések, a higiénia hiánya és az embertelen bánásmód 
miatt sok száz ember pusztult el.  
Itt vesztette életét a magyar irodalomtörténet több tehetsége: Szerb Antal irodalomtörténész, 
író Sárközi György költő és Halász Gábor esztéta. 1968-ban avattak emlékművet a mártírok 
tiszteletére, Szerb özvegyének jelenlétében. Sajnos, a közel 400kg-os bronzreliefet ellopták, 
így az emlékmű lebontásra került. Egyes elemei helyet kaptak az új Nemzeti Emlékhelyen, 
mely a régi helyén épült, Winkler Barnabás és Kutas László elképzelése alapján, és 2008-ban 
avatták fel. 

A temetődomb oldalába süllyedő, emberalakot formázó márványlapok az „erőltetett menetet” 
szimbolizálják. A régi Szerb Antal emlékmű részletét – a kőbe faragott nyitott könyvet – 
beépítették a templomot körítő falba. Az író gondolatait olvashatjuk rajta: „ A szabadság nem 
csak egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is.” 

1. feladat 

Fejtsd meg a rejtvényt! 

 

 
1.Az emlékhelyet építő vezetékneve  
2.Ilyen istállóban szállásolták el a foglyokat 
3.Itt található a szobor együttes 
4.Ilyen alakulatok szállták meg Balfot 
5.Ilyen származású embereket gyilkoltak meg 
6. Sárközi György foglalkozása 
7.Ennek a hiánya miatt pusztult el sok ember 

2. feladat 
Rakd össze a képet és keresd meg az épületet! 

Menjetek el a képen jelölt helyre! Írjátok fel és számoljátok ki egy 4 fős család (2 felnőtt, 2 
gyerek) egész napra szóló jegy költségeit! 
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3. feladat 

Fejtsétek meg a titkosírás szövegét, majd cselekedjetek az utasítás szerint! 

Ovmqvgvp vo z gvnvglyv z Mvnavgr Vnovpkzipsla! 

Eredeti:  A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Kódolt:  Z  Y  X  W V U  T   S  R  Q P  O  N  M  L  K   J   I  H  G  F  E   D  C   B  A 
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Páneurópai piknik 

Köszöntünk benneteket itt Sopronpusztán, ezen a rendkívüli helyen. Biztosan tudjátok, hogy 
itt rendezték meg a Páneurópai pikniket több mint 20 évvel ezelőtt, ami nemcsak 
Magyarország, hanem egész Európa történelmére nagy hatással volt. Nézzük át röviden a 
vasfüggöny történetét. 

A vasfüggöny története: 
A vasfüggöny egy olyan kerítésrendszer volt, amely észak-dél irányban vágta ketté Európát. 
Megakadályozta, hogy Kelet-Európából Nyugatra lehessen szökni. Magyarország ausztriai 
határvidékét 260 km hosszúságban kísérte ez a komplex határvédelmi rendszer. 
Az első védelmi vonalat a vadfogó kerítés jelentette, ettől 2m-re állt a jelzőkerítés, amelyre a 
határőr őrs 24 voltos elektromos jelzőberendezéseit kapcsolták. Riasztás esetén a határőrök azt 
is tudták, hogy melyik szakaszra kell kivonulniuk. A határ és a jelzőkerítés között húzódott a 
hírvezeték-sáv, a járőrút és a nyomsáv. A hírvezeték-sávban álló villanyoszlopokra a járőröző 
katonák részére telefoncsatlakozókat helyeztek el. A járőrúton gyalogosan és gépjárművel 
szolgálatot teljesítő határőrök ellenőrizték a nyomsávot. Az 5 m széles felgereblyézett 
szakaszon látszódott, ha azon valaki keresztülhaladt. A határsértőknek innen még több száz m-t 
kellett megtennie a határig. Ezen az előterepnek nevezett részen a géppisztolyos, őrkutyás 
határőrök még elfoghatták azt, aki a védelmi rendszer többi részén sikeresen átjutott. A határ 
mellett a fontosabb helyeken őrtornyokat állítottak fel, így a magasból is tudták figyelni a 
környékbeli utakat, ösvényeket. 
A 20. század végére ország-világ előtt világossá vált, hogy nincs szükség ilyen szigorú 
határvédelemre. A Magyar Kormány 1989 márciusában bejelentette a vasfüggöny lebontását.  
Horn Gyula és Alois Mock ezen a helyen vágta át a Vasfüggönyt 1989. június 27.-én. 1989. 
augusztus 19.-én a kormány elrendelte, hogy a páneurópai piknik keretében néhány órára 
megnyissák a határt. 

Páneurópai Piknik: 
Számos jelzővel illeték az Európa történelmében fordulatot hozó rendezvényt. Többen azt 
állítják a Berlini Fal itt kezdett lebomlani. Egy biztos, fantázia és bátorság kellett ahhoz, hogy a 
rettegett-gyűlölt vasfüggöny tövében politikai nagygyűlést szervezzen néhány ember. 
A Magyar Demokrata Fórum debreceni szervezete és a soproni Ellenzéki Kerekasztal pártjai 
1989. augusztus 19-re Páneurópai Piknik elnevezéssel rendezvényt hirdettek a vasfüggöny 
lebontásának és a határok nélküli közös Európa eszményének népszerűsítésére. Ezen a 
rendezvényen törte át az osztrák-magyar államhatáron álló vasfüggöny kapuját több száz NDK-
állampolgár, autójukat, érték- és használati tárgyaikat hátrahagyva, hogy szabad földre jutva 
tovább utazhassanak az NSZK-ba. A látványos tömegmenekülés adott újabb lökést a 
változásnak, és vezetett a Berlini-fal leomlásához, vagyis az NDK (azaz DDR= Deutche 
Demokratische Republik) és az NSZK (azaz BRD= Bundesrepublik Deutscheland) 
újraegyesítése egységes Németországgá. 
Végül 1989.szeptember 11.-én hatalmas népvándorlásra került sor, ugyanis a Magyar Kormány 
az azt megelőző napon bejelentette, hogy az NDK-állampolgárok saját úti okmányukkal 
elhagyhatják az országot. Ezen a napon több mint 10000 NDK-állampolgár távozott Nyugatra. 
Ennek a rendkívüli eseménynek az emlékére létesült itt Sopronpusztán ez az emlékpark. Tablók 
sorozatán végig kísérhetitek az eseményeket, megnézhetitek a világ minden tájáról kapott 
adományokat.
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Adományok a világból: 

- Debrecenből: lélekharang  
- Szervezőktől: kopjafa, amit 1991-ben ajánlottak fel  
- Japán-magyar baráti társaságtól: pagoda, kút, kinyilló kapu valamint 21 db japán 
cseresznyefa 
- Melocco Miklós szoborcsoportja, amiben még a Berlini-fal egy darabja is helyet 
kapott.  

 
A kutató munkátokhoz interaktív feladatlapokat készítettünk. Kérünk benneteket töltsétek ki 
ezeket. Munkátokhoz 40 perc áll a rendelkezésetekre.  
Jó munkát Kívánunk!  
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Riport Kusics Jóska bácsival 
 

- Mikor kezdett el dolgozni 
 -17 éves koromban. 
 
- Ehhez a munkához kellett valamilyen végzettség? 
 Abba az időszakban nem mindenki mehetett tanulni. Mindenki oda ment dolgozni ahol pénzt tudott keresni. 
 
- A fertői nádgazdáságnál volt az egyetlen munkahelye? 
- Igen a területi nádgazdaságnál. Először könnyebb munkákat végeztünk,söpörtünk, majd később már nehezebb munkákat is végeztünk. 
 
- Innen ment nyugdíjba? 
- Persze, elmúlt az idő 42 évet dolgoztam. Közben Győrbe jártam iskolába, elvégeztem az autószerelői szakiskolát, majd kijártam a Fertőre 
gépeket javítani. 
 
- Hogy telt egy napja? 
- Kimentünk a Fertőre,November közepén  megkezdődött a nádaratás. 
 Fertőparttól egészen Fertőrákosig arattak a gépek. Nekem az volt a dolgom hogy javítsam a gépeket. 
 
- Csak gépekkel dolgoztak? 
Nem,Nem,volt egy időszak amikor kézzel is dolgoztak.. 
 
- Hány embere volt szükség a Nádaratáshoz? 
 Hát.. Akkor nagyon sok ember dolgozott a nádgazdaságban. Valahol 30-50 ember dolgozott. De amikor már gépesítettek akkor már kevesesben. 
 
- Szeretett ott dolgozni? 
- Igen ,persze .Nagyon Élveztem. Tavasszal mikor elolvadt a jég akkor már motorcsónakkal jártunk ki. 
 
- Jó közösség volt-e? Tartják-e a kapcsolatot? 
Igen nagyon. Sokat jártunk szórakozni. Igen némelyik barátommal igen. Mindenkit ismertünk és mindig eljártunk szórakozni együtt. Az emberek 
jobban megbecsülték egymást, dolgoztunk, de mindemellett nagyon jó életünk volt. 
- Miért pont ez a munkát választotta? 
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Az igazság az hogy azért választottam azt  mert, más munka nem volt. Meg szerettem ezt csinálni. 
 
- Van-e a témával kapcsolatos fényképe? 
Persze, van pár kép. A nádarató gépekről, amiket javítottam. 
 
- Maga szerint az fontos, hogy a Nádat hasznosítsák tetőknek és egyéb dolgokra?Vagy az új modern dolgokat részesíti előnybe?  
- Régen a nádnak nagy haszna volt. Régen nem is volt más, mint zsuppos nádtető, de manapság már a korszerűsített dolgok az előnyösebbek. 
 
- Ugye ez egy jól működő vállalt volt. A fizetésen is meglátszódott? 
- A nádaratásban lehetett a legtöbb pénzt keresni abban az időben.  
 
- Manapság elveszett a nádnak az értéke. Mit gondol erről? 
- Elég szomorú, úgy gondolom, de ezek természetvédelmi területek lettek. 
A nád projekt munkájának keretében szerettünk volna utána járni a településünkön működő nádgyár múltjának, jelenének. Ebben segítségünkre 
volt Honyák Ferencné, Mariska néni, aki otthonában fogadott minket és nagyon sok érdekes történetet mesélt nekünk. 
 
 
-Hány évig dolgozott a nádgyárban? 
- Negyven évet töltöttem azon a munkahelyen. 
- Szeretett ott dolgozni? 
- Igen, mert jó volt a társaság. 
- Milyen feladatot látott el? 
- Szőttem, a Bergeren dolgoztam, osztályoztuk a nádat és kévébe kötöttük.  
- Mi az a Berger? 
-  Ez egy gép, melyet Ausztriában gyártottak. Tulajdonképpen egy szövőgépről van szó. Ennek segítségével nádpallót, sűrű szövetet és stukatúr 
nádat gyártottak. 
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- Hányan dolgoztak, mint szövőnők? 
- Tízen, mint szövőnők. Egy Bergernél öten szőttünk, ami sok figyelmet igényelt, mivel nagyon balesetveszélyes volt.  
- Miket gyártottak? 
- Lapokat, stukatúrokat készítettünk.  
- Hány műszakban dolgozott?  
- Három műszakban.  
- Órabért vagy teljesítménybért kapott?  
- Teljesítménybért, 250 lapot kellett megcsinálnunk egy nap alatt.  
- Fizikailag mennyire volt megterhelő? 
- A következményeit még ma is viselem. Allergiás lettem, a kezeim is tönkre mentek. 
- Hallottuk, hogy ez egy üzletileg jól működő gyár volt… 
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- Igen. Azt mondták, hogy itt nem kellett vetni csak aratni, mert a nád megtermett a Fertőn 
- Önök, mint dolgozók mennyire élték meg ezt? 
- Aki nem idevalósi volt, annak nem kellett fizetnie a buszjegy árát, mert a gyár megtehette, hogy állja a jegyköltségeiket. 
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- Milyen volt a közösségi élet? 
- Szórakoztunk, jól éreztük magunkat.  
- Köszönjük szépen az interjút, nagyon sok érdekes új ismerettel gazdagodtunk általa. Kívánjuk, hogy továbbra is jó egészségben tölthesse a 
megérdemelt pihenést, a nyugdíjas éveket!  
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Nemzeti parkok Magyarországon 
NEMZETI PARKOK  

Totó 
http://www.okm.gov.hu/amieuropank/temakorok.html 

Sajnos nagyon kevesen tudják, hogy Magyarországnak ma már 10 nemzeti parkja van (van, 
amelyik a világörökség része), még kevesebben, hogy ezek hol találhatóak, illetve mit is 
hivatottak védeni.  

Az alábbi totóban találsz  

 10 rövid leírást, mindegyik nemzeti parkról egyet (1 - 10);  
 10 képet, a nemzeti parkok emblémáját (a - j);  
 egy névsort, benne a nemzeti parkok nevét.  

Írd a leírások mellé, hogy szerinted melyik ábra az adott nemzeti park emblémája! (Az 
emblémák általában az illető nemzeti park jellegzetes elemét mutatják.)  

Jelöld be Magyarország térképén, hogy hol vannak a nemzeti parkok!  

A Aggteleki Nemzeti Park 
B Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
C Bükki Nemzeti Park 
D Duna-Ipoly Nemzeti Park 
E Duna-Dráva Nemzeti Park 
F Fertő-Hanság Nemzeti Park 
G Hortobágyi Nemzeti Park 
H Kiskunsági Nemzeti Park 
I Körös-Maros Nemzeti Park 
J Őrségi Nemzeti Park 

1. Ez a nemzeti park átnyúlik a szomszédos országba. A területén található tó elnyerte a 
Világörökség címet a kultúrtáj kategóriában. A mintegy 15-20 ezer éves sekély sós 
sztyepptó a kezdetektől meghatározta az itt élők életét. A táj egyediségét növeli, hogy 
három klíma (kontinentális, szubmediterrán, magashegység-alji) találkozásánál terül 
el, és néhány km-en belül kis helyen előfordul akár a jégkori időket idéző láprét, vagy 
éppen a száraz kontinentális pannon puszta, illetve a sekély vizű, hatalmas kiterjedésű 
mocsár. Az ember által évszázadok óta művelt nádgazdálkodás, halászat, a tó környéki 
pusztai területeken a pásztorkodás, mind olyan tevékenységek, amelyek közvetve 
segítik az élőhelyek és fajok sokszínűségének fennmaradását. Jól megfér mindezek 
mellett a rómaiak óta művelt szőlőkultúra a tavat övező dombokon. Kétezer éves 
civilizáció emléke a római kori kőfejtő, vagy a Mithrasz-szentély, ahol egykor perzsa 
legionáriusok áldoztak istenüknek. A Világörökség részét képezik többek között olyan 
történelmi és kulturális értékek, mint a Széchenyi-kastély és környezete, vagy a 
magyar Versailles-ként számon tartott Esterházy-kastély, vagy a tó környékén lévő 
falvak is.  

2. Az 1997-ben megalakult nemzeti park magába foglal több hegyvidéki tájvédelmi 
körzetet, egy folyószakaszt, valamint az ahhoz kapcsolódó ártéri területeket. A 
térségre ható környezeti ártalmak az ország más területeihez viszonyítva 
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hatványozottan jelentkeznek, ezért igen nagy feladatot jelent a természeti környezet 
védelme. Az itt található növény- és állatfajok között igazi ritkaságokat is találunk. 
Geológiai és kultúrtörténeti értékei sem elhanyagolhatók, melyek védelme mellett a 
színvonalas bemutatás és oktatás megteremtésére is törekszenek a szakemberek.  

3. Az 1997-ben megalakult nemzeti park területét egykor tenger borította, de 
megfigyelhetők az egykori vulkánosság nyomai is. Az egykori lávafolyásokat ma 
bazaltoszlopokként csodálhatjuk meg. A ritka növény- és állatvilág a viszonylag 
enyhe, mediterrán jellegű klímának köszönheti létét. A molyhostölgyes - 
virágoskőrises - cserszömörcés erdők e különlegességek közé tartoznak. Jellemző 
madara a füles kuvik. A száraz pusztafüves lejtősztyeppek ritka védett növényei a 
vetővirág, őszi csillagvirág, borzas szulák és hártyás galambbegy. A park területén 
kitűnő fészkelőhelyet találnak a vízimadarak is. A hosszú történelmi múltra 
visszatekintő területen számos kultúrtörténeti érték is található, például az I. Endre 
király által 1055-ben alapított apátság. Itt van Európa jelenleg legnagyobb őshonos 
tiszafása is. A Miklóspál-hegy nedves, hűvös mikroklímája kedvez e növényfaj 
fejlődésének.  

4. Ez a nemzeti park az országhatár mellett fekszik, karsztos hegyeket, folyóvölgyet, 
dombságot foglal magába, a szomszéd országban is védett környezet terül el mellette. 
Területe csaknem 20 000 hektár. A térség legfontosabb vonzerejét az itt található 
barlangok jelentik. A park 1979-től az UNESCO Ember- és Bioszféra programja 
kapcsán Bioszféra Rezervátum. 1995-ben a két ország közösen beterjesztett pályázata 
alapján a park barlangvilágát az ENSZ-UNESCO a Világ Természeti és Kulturális 
Öröksége részévé nyilvánította.  

5. A sajátos hangulatú táj jellegzetességeit a kiterjedt szikes puszták, a még meglévő 
mocsármaradványok, a fellelhető természetes és természetközeli erdők jelentik. A régi 
folyómedrek környékén az ott kialakult pusztai területek, az egykori löszpuszták 
maradványai, valamint a folyami ártér értékei érdemesek oltalomra. Néhány példa a 
terület védett értékei közül: az erdélyi hérics, a bókoló zsálya, a túzok legéletképesebb 
populációja éppen itt él. A terület vizes élőhelyeinek fontos szerepük van a 
nemzetközi madárvonulásban, mivel a daru, a kis lilik és a póling világállományának 
zöme vonulása során érinti az említett területeket.  

6. A 2002-ben felavatott nemzeti park 43 933 ha kiterjedésű, ebből 3104 ha fokozottan 
védett terület. A táj hazánk különleges, folyók és patakok által formált változatos, 
erősen szabdalt dombvidéke. Éghajlata nedves, szubalpin jellegű, az éves 
csapadékmennyiség 700-950 mm között van. Vízfolyásokban, forrásokban gazdag a 
táj, természetes állóvizeinek száma viszont csekély. Legismertebb tava ma már nem 
rendelkezik nyílt vízfelülettel, hanem tőzegmohás dagadóláp. A patakok 
felduzzasztásával turisztikai szempontból is jelentős mesterséges tavakat hoztak létre, 
mint a Vadása-tó, a Himfai-tó és a Hársas-tó. A tájat északról és délről folyók 
határolják. A terület leggyakoribb erdei fenyvesek, melynek jellemző növényei a 
boróka, a szőrös nyír, a fekete- és a vörös áfonya, a korpafüvek és a körtikék. 
Hazánkban csak itt ismert az avarvirág, a havasi éger és a fenyérgamandor. A 
gyertyános tölgyesek és a bükkösök jellemző virága a helyenként tömegesen 
előforduló kakasmandikó és ciklámen. A patakokat égerligetek kísérik a ritka 
struccharaszttal. Több helyen találhatók tőzegmohás átmeneti lápok és láprétek. Az 
állatvilág változatosságát jelzi, hogy itt él hazánk leggazdagabb lepkefaunája, a halak 
közül kuriózum a dunai ingola előfordulása. Hasonlóan ritka a kétéltűek között a 
Vendvidéken élő alpesi gőte. A terület értékes madarai a fekete gólya, a darázsölyv, a 
haris, a kék galamb, a keresztcsőrű, a süvöltő és a tüzesfejű királyka. Nagyobb vizek 
mentén a védett vidra is megtalálható. A táj népi és kultúrtörténeti emlékekben is igen 
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gazdag. Az itteni falvak jellegzetes szerkezetűek: a szétszórt házcsoportok a 
honfoglalás utáni faluformát őrzik. Az ősi építkezés anyaga a fa volt. Sokfelé 
megcsodálhatók a jellegzetes boronafalú épületek. Legelterjedtebb beépítési forma az 
"u" alakban hajlított épületegyüttes, az ún. "kerítettház". A népi mesterségek közül a 
fazekasság és a kópic kötés érdemel figyelmet, de megtalálhatók a kosárfonók és 
fafaragók is.  

7. Ez hazánk második nemzeti parkja, 1975-ben alakult meg. A terület az egykori 
öntésterületeken kialakult szikes puszták és tavak, a folyó hordalékából formálódott 
homokbuckák, homokpuszták, lefolyástalan mocsarak, maradványerdők, a 
folyószabályozás nyomán leszakadt holtágak és ártéri erdők, a homokbuckás területek 
és folyó menti löszpartok miatt értékes. Az értékek megóvása érdekében a területek 
egy része csak korlátozottan, engedéllyel vagy szakmai kísérővel látogatható.  

8. A hazánkban elsőként létrejött nemzeti park védett területe kb. 1100 km2, ahol a 
jellegzetes élőhely-típusok mindegyike megtalálható. Az első pillantásra nem túl 
változatos táj számos látnivalót, érdekességet kínál. A vidék arculatát eredetileg a 
vizek formálták. A XIX. századi nagy vízrendezések előtt még a folyók "zabolátlan" 
vize gyakran elöntötte a területet, akár egész éven át megmaradó vizenyős területeket, 
tocsogókat teremtve. A váltakozó körülményekkel együtt változott a terület élővilága. 
Az elmúlt néhány ezer év alatt az éghajlat többször szárazra fordult. Az időnként 
szikes, és aztán elöntött földeken a löszpusztákra jellemző élővilág telepedett meg. A 
kultúrtörténeti emlékek közül legjelentősebbek a kurgánok, halmok (réz- és bronzkor). 
A kunhalmok mesterséges képződmények, amelyek tájképi, régészeti, botanikai, 
zoológiai és kultúrtörténeti szempontból kiemelkedően értékesek, a táj sajátos 
formakincsei. Általában magas, árvízmentes hátakon, kiemelkedéseken, ártér felé eső 
szegélyeken, folyókanyarulatok közvetlen közelségében helyezkednek el. Méretük 
változó: átmérőjük 20-90 méter, relatív magasságuk 0,5-12 méter. Alaprajzuk 
többnyire a körhöz közelítő ovális. Mára mindössze 1300-1700 még esztétikai 
látványt nyújtó halom maradt meg. A kunhalmok először az újkőkorszakban, i.e. 
3800-2800 között jöttek létre, majd a rézkorban a lakódombok nagy része megszűnt, 
de a bronzkorban újabbak keletkeztek. Építőik elsősorban az újkőkori emberek, a 
sztyeppei nomád pásztornépek voltak, akik elsősorban temetkezési célra és 
lakóhelynek építették őket. A későbbi népek a már meglévő halmokat valamilyen 
célra tovább hasznosították. A hunok, a germánok, az avarok, a besenyők, a jászok, a 
magyarok és a kunok is rajtuk hagyták névjegyüket. A nemzeti park egy része már a 
kezdetektől fogva jelentős nemzetközi elismerést élvezett, egésze bioszféra 
rezervátum lett, később felvételt nyert a nemzetközileg is elismert vízimadár élőhelyek 
sorába, 1999. december elsejétől pedig az UNESCO által adományozott, a 
"Világörökség része" megtisztelő címet is elnyerte. A bizottság értékelése szerint ez a 
terület kiemelkedő példája a több évezrede folyó tradicionális földhasználatnak, amely 
tartós együttélést tett lehetővé ember és természet között.  

9. Ennek a nemzeti parknak a megalakulása hosszú folyamat volt, amit háború is 
késleltetett, emiatt a park nem terjed át az országhatáron. A park természetföldrajzi 
adottságai rendkívül változatosak: dombvidék, hegység, folyami hordalékkal feltöltött 
síkságok, nyílt vízfelületek, különböző lombos erdők, száraz szikla- és homokgyepek 
egyaránt találhatók területén. A park területén található egyik nagyvárosunk 
ókeresztény temetője felkerült az UNESCO Világörökség listájára. E város védett 
része a püspöki palota és a székesegyház előtti Dóm teret, a Szent István teret és 
közvetlen környezetét foglalja magába.  

10. Ez a nemzeti park Magyarország legváltozatosabb vidékén terül el. Itt található hazánk 
barlangokban leggazdagabb vidéke: területén jelenleg 853 barlang ismert, amelyek 
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közül 45 fokozottan védett; közöttük található hazánk legmélyebb barlangja (az 
István-lápai barlang) amely 250 méter mély. Az ősemberbarlangoknak nevezett Suba-
lyukból, Szeleta-barlangból és Istállós-kői barlangból kiemelkedő ősrégészeti leletek 
kerültek elő. A terület egyik legnagyobb értéke a mélyben rejtőző karsztvíz kincs. 
Korábban ez rengeteg helyen tört fel a felszínre, manapság azonban a jelentős 
ivóvízkivétel miatt állandó élővizes patakvölgy már csak egy van. Az időszakos 
források vízhozama jelentős mértékben függ a lehullott csapadék mennyiségétől. A 
patakok nagyon szép vízeséseket is kialakítottak. Ennek az országrésznek a néprajzi 
érdekességeként említhetők meg a Barkóságot lakó barkók. A barkók mindig kis 
falvakba tömörülve éltek. A patakvölgyekben épült szalagtelkes települések, amelyek 
eredetileg csak egy utcából álltak, a környező domboldalakra is felkapaszkodtak. 
Jellemző sajátosságaik az alkati tulajdonságaikat meghatározó törökös népelemek, 
valamint az, hogy házasodási kapcsolataik szinte teljesen endogám jellegűek. 

a. b. c. 

   
d. e. f. 

   
g. h. i. 

   
  j.   
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Üres térkép  

 
 

Megfejtési kulcs: 

 

A Aggteleki Nemzeti Park 4 i 
B Balaton-felvidéki Nemzeti Park 3 e 
C Bükki Nemzeti Park 10 a 
D Duna-Ipoly Nemzeti Park 2 h 
E Duna-Dráva Nemzeti Park 9 g 
F Fertő-Hanság Nemzeti Park 1 f 
G Hortobágyi Nemzeti Park 8 c 
H Kiskunsági Nemzeti Park 7 j 
I Körös-Maros Nemzeti Park 5 b 
J Őrségi Nemzeti Park 6 d 
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Megfejtési térkép  
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KVÍZ 

1. Ki szervezte meg hazánkban először a madarak- és fák napját? 
a/ Kitaibel Pál  b/ Chernel István c/ Porpáczy Aladár 

2. Melyik tudományág foglalkozik az időjárási folyamatok élőlényekre gyakorolt 
hatásával? 
a/ orvosmeteorológia b/ bakteriológia c/ biológia  

3. Kinek a kezdeményezésére alakult meg Magyarországon 1935-ben az Országos 
Természetvédelmi Tanács? 
a/ Alfred Nobel b/ Herman Ottó c/ Kaán Károly 

4. Melyik az emberi test leghidegebb része? 
a/ orr b/ fül c/ kislábujj 

5. Melyik hazánk legszebb hangú énekesmadara? 
a/ nádirigó b/ kakukk c/ fülemüle 

6. Hol található Európa legnagyobb kanalasgémtelepe? 
a/ Fertő tavon b/ Balatonnál c/ Velencei tavon 

7. Melyik Magyarország első nemzeti parkja? 
a/ Aggteleki N.Park b/ Hortobágyi N.Park c/ Fertő-Hanság N.P. 

8. Az emberi test átlagosan hány százalék vizet tartalmaz? 
a/ 70% b/ 64% c/ 68% 

9. Mennyi ideig „tűrik el” agysejtjeink az oxigénhiányt? 
a/ 5perc b/ 7perc c/ 3perc 

10. Melyik hazai madarunk fészkét használták régen cipőként? 
a/ nádi poszáta b/ füsti fecske c/ függőcinke 

11. Melyik rovar terjeszti az álomkórt? 
a/ szúnyog b/ cecelégy c/ futrinka 

12. Milyen közegben legnagyobb a hang terjedési sebessége? 
a/víz b/hélium c/levegő 

13. Hány 0C hőmérsékleten legkisebb a víz térfogata? 
a/ 00C b/ -40C c/ +40C 

14. Mekkora a térfogata 1N súlyú víznek? 
a/1dm3    b/ 1liter c/ 1dl 

15. Mi a jelentősége a halak áramvonalas testalakjának? 
a/ kisebb a közegellenállás  b/ tájékozódás c/ védekezés 
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16. Ki volt az az olasz természettudós, aki elektromos kísérletet végzett békacombokkal?  
a/ Jedlik Ányos   b/ Galvani  c/ Volta 

17. Mi Magyarország nemzeti madara? 
a/ fehér gólya b/ nagy kócsag c/füsti fecske 
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A kvíz megoldása: 

 
 1. b 
 2. a 
 3. c 
 4. a 
 5. c 
 6. c 
 7. b 
 8. b 
 9. a 
10. c 
11. b 
12. a 
13. c 
14. c 
15. a 
16. b 
17. a 

Irodalom: Kara Emília: Észköszörű 

 



Tanulói témacsomag Nád  

 52 

Természetes tetőfedés 
Nádtető, zsúptető, kukorica-, és zsindelyfedél 

(Nagy Z. Róbert) 
http://asznad.hu/content/term 

Néhány évtizede még a természetes anyagokkal történő tetőfedés főként praktikus 
szempontból volt elterjedt: e növényi részek mindenhol megtalálhatók voltak, így a tető 
anyagköltsége szinte ingyen rendelkezésre állt. Némi visszaesés után, most ismét egyre 
többen érdeklődnek a nád, szalma vagy zsindelytetők iránt, immár a természet-közelibb 
otthon megteremtésének vágya miatt. 

A tetőfedésre használható szálas anyagok ma is nagy mennyiségben állnak rendelkezésre 
hazánkban. A több száz éves hagyományokat felélesztve nem csak nosztalgiaképp lehet tető-
héjazatnak alkalmazni e növényi részeket, hiszen szakszerűen elkészítve számos előnyös 
tulajdonságuk miatt is helyük van az építőanyagok széles választékában. 

Legismertebb a nádtető 

Nemcsak hangulatos és szemet gyönyörködtető, hanem épületbiológiai szempontból is jó 
hatású a náddal fedett tetőszerkezet. Egy 10 centiméter vastag nádpalló 7,5 centiméter 
vastagságú kőzetgyapot paplan hőszigetelő hatásával egyenértékű. Mivel ennél jóval 
vastagabb rétegben teszik fel a nádat a tetőre, így hőszigetelő képessége kitűnő. Sokan 
tűzveszélyessége miatt félnek a nádtetőtől. Ennek a veszélyforrásnak a csökkentésére érdemes 
villámhárítót felszerelni a tetőre, a héjazathoz pedig égéskésleltető impregnálószereket 
alkalmazni. Házilag vízüveges permetezéssel és láng-gátló szerekkel való bevonással is 
csökkenthető a tűzveszély. 

A megfelelően elkészített nádtető 35-40 évet is kibír, ám 6-8 évente fel kell újítani. Ennek 
oka, hogy a nádtető felső 10 centiméteres 
rétege - mely az időjárás viszontagságainak 
leginkább ki van téve - folyamatosan 
tönkremegy, így ezt cserélni kell. 

A nádat úgy kell beépíteni, hogy szellőzni 
tudjon. Ellenkező esetben a kinti-benti 
hőmérséklet különbségekből adódó 
páralecsapódásokkor keletkező nedvesség 
nem tud távozni a szálak közül, és azok ettől 
korhadásnak indulnak. Lényeges, hogy a 
náddal borított tető hajlásszöge 35-40°-nál 
nagyobb szögű legyen, erről ugyanis gyorsan 
lefolyik a víz. A kisebb szögű tetőknél a víz 

lefolyása lassabb, emiatt nagyobb esély van a tető beázására. 

A tetőfedésre alkalmas nád körülbelül 140 centiméter hosszú, és 4 mm, vagy annál vastagabb. 
Ennél rövidebb szálakkal nem lehet megfelelő átfedést biztosítani. A nádszálakat 26 cm 
átmérőjű, azaz nagyjából 85 centiméteres körméretű kévékbe kötik össze lágyhuzal drót 
segítségével. Egy közepes méretű házhoz valamivel több, mint 1000 kéve nádra van szükség, 
ami két teherautónyi rakománynak felel meg. 
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A fedélszék elkészítésekor nem szükséges fűrészelt lécezést kiépíteni, elegendő azt 5-6 
centiméter átmérőjű botfákból elkészíteni. A nádkévék egymással fedésben kerülnek fel a 
tetőre. A nádtető legfontosabb része a gerinc, amelynek nem csak tetszetősnek kell lennie, 
hanem beázás-mentesnek is. Nádtetőknél a kéményt mindig a gerincen vezessük át. 

A nádtető készítését ketten végzik. A tetőn lerakott nádcsomókat régebben gúzzsal, 
napjainkban dróttal rögzítik. A tetőn kívül álló munkás fekteti le a nádkévét, és egy hosszú 
fémtűbe főzött drótot ad át a belül álló társának, aki átveszi, megszorítja, majd kívülre 
visszatűzi a drótot. 

Nádlemezt födém készítésére is használhatunk, ebben az esetben 10-20 centiméterenként a 
kévékbe gömbfákat, vagy erősítő léceket kell bedolgozni. Ezek a nádlemez teherbíró 
képességét növelik, így az meghajlás nélkül négyzetméterenként akár 150 kilogramm terhet is 
elbír. 

A barkács-áruházakban is kapható nádszövetek rendkívül sokféle módon hasznosíthatók. A 
nádszálak egymás után vannak dróttal vagy damillal összefűzve úgy, hogy az egymást követő 
szálak egymáshoz képest el vannak forgatva: egyik szál után fejjel lefelé következik a másik. 
Ennek köszönhetően egymást követik a vastagabb alsó, és a vékonyabb felső részei a 
növénynek, így az ebből adódó vastagságbeli különbségek kiegyenlítődnek. Ezek a 
nádszövetek különböző méretben kaphatók, árnyékolásra, kertben térelválasztásra, takarásra 
is használhatók. 

A nádszövet alkalmas vakolatréteg megtartására is: faszerkezetekre erősítve bakolhatjuk 
azokat. Régi házak oldalainak szigetelésére is kiváló a nád, a felerősítést követően a kévék itt 
is tapaszthatók. 

Tetőfedés szalmával, kukoricaszárral, 
zsindellyel 

Szigorúan az építés évében aratott szalmát, 
lehetőleg rozsszalmát érdemes tetőfedésre 
felhasználni. Zsúptető készítésekor a szalmát 
gondosan kévébe kell kötni, és erre a célra 
csak a kaszával vágott hosszú szálú szalma 
megfelelő. A kéve 25-30 centiméter átmérőjű 
lesz, aminek a tetőszerkezetre történő 
rögzítése a nádéval megegyezik. 

A rákazlazott szalmafedés legjobb alapanyaga 
szintén a rozsszalma, ám e módszerrel már a 
gépi betakarítású gabona, apróbb darabokra 
vágott szalmája is megfelelő. A zsúptetővel szemben ennek hátránya, hogy nagyobb 
vastagságban rakva is fennáll a beázás veszélye. Olyan épületfajtákon alkalmazható, ahol ez 
nem okoz gondot. A rákazlazott szalma olcsóbb a zsúpnál, hiszen itt alapanyagul a gépi 
betakarítás hulladékának számító szalma is felhasználható. 

Ideiglenes takarásra gyakran alkalmazzák a kukoricaszárat, ezt a mezőgazdaságban, nagy 
mennyiségben rendelkezésre álló mellékterméket. Emellett kisebb mezőgazdasági épületek 
fedésére is kiváló. Építőlemezek is készülnek belőle sajtolással, csakúgy, mint nádból, 
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szalmából, cirokból. A sajtolással készíthető 5-20 centiméteres kukoricaszár-palló előnye, 
hogy megfelelő minőségben elkészítve akár járható födém is készíthető belőle. 

A faborítású zsindelytetőknek Európában és Észak-Amerikában is nagy hagyományai vannak. 
A két kontinensen alkalmazott építési megoldások között alapvető különbségek 
tapasztalhatók. Az öreg kontinensen 6-9 centiméter hosszúságú vékony csíkokra aprítják a fát, 
az oldalára nútot képezve. Az alapanyag Európában főleg vörösfenyő, erdeifenyő vagy bükk, 
amelyet füstöléssel, kátrányozással vagy vegyszeres kezeléssel tartósítanak. 

Kanadában a zsindelyt cédrusfélékből készítik. E fafajoknak - illóolaj és gyanta tartalmuknak 
köszönhetően - óriási előnye, hogy felületkezelés nélkül is ellenállnak az időjárás 
viszontagságainak, a rovarok és farontó gombák kártételének. A cédruszsindely nem 
repedezik, és nem vetemedik. 10-30 centiméter széles darabokat gyártanak belőle, amelyeket 
dilatációs hézagokkal szerelnek fel. Egyes helyeken a fa jó hőszigetelő tulajdonságait 
kihasználva nem csak a tetőre, hanem az oldalfalakra felszerelve is alkalmazzák a 
zsindelyborítást, amelynek élettartama a 100 évet is meghaladhatja. 
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A NÁDFEDÉS ÉS A MATEMATIKA KAPCSOLATA

 nádkunyhó  egyenes körkúp

   
      

A NÁDFEDÉS ÉS A MATEMATIKA KAPCSOLATA

 nádtetős pavilon  henger és kúp 
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Papírsárkány készítése 

Egy egyszerű deltoid alakú papírsárkányt fogunk elkészíteni, a lehető legolcsóbb, otthon is 
összeszedhető alapanyagokból. 

Amire szükséged lesz: 
1 csomag hurkapálca 
újságpapír 
színes tempera, ecsetek 
folyékony ragasztó 
ragasztószalag 
10 méter vékony spárga/zsinór 
olló, sniccer 

A váz: 

Először válogassuk ki a hurkapálcák közül az egészséges darabokat. Kicsit hajlítgassuk meg 
őket, sodorgassuk két ujjunk között. A recsegő, görbe vagy túl puha szálakat nem használjuk 
fel! 

Építsük fel a vázat a kép alapján úgy, hogy ha nem elég hosszú a hurkapálcánk, akkor kettőt 
vagy többet összeragasztunk. A két hurkapálcát egymással 90 fokban összekötözzük, a 
hosszabb átló eléréséhez a hurkapálcákat folyékony ragasztóval összeragasztjuk, majd 
ragasztószalaggal megerősítjük. 

A két átló végeinél a hurkapálcákat fél centi mélyen bemetszük. 

 

A zsinórozás: 

A zsinórt a váz körül körbevezetjük a bemetszésekben. Beigazítjuk a hurkapálcákat, a zsinórt 
kicsit megfeszítjük és összekötjük, a maradékot levágjuk. 

A sárkány hosszabbik átlója mentén kössünk rá még egy zsinórt a két végéhez, úgy, hogy a 
zsinór ne feszüljön. A maradék zsinór egyik végét kössük az előbb felkötött zsinórra úgy, 
hogy arányosan a két keresztbe fektetett hurkapálcához essen. Ez lesz a röptető zsinórunk. A 
röptető zsinór másik végére köthetünk egy vastagabb rövid botot, vagy gumikarikát a 
könnyebb fogás érdekében. 
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A papír felragasztása: 

Az így elkészült vázat fektessük rá a papírra, úgy hogy a zsinórozás felfele legyen. A papírt 
hajtogassuk rá a vázra, vágjuk formára, feszítsük ki, és ragasszuk fel folyékony ragasztóval. A 
sarkoknál erősítsük meg ragasztószalaggal. 
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Díszítés: 

Az újságpapírt egy választott alapszínnel mindkét oldalán teljesen fedjük le, majd fessünk 
tetszőleges mintát a sárkányra. 

A papírsárkányunknak készíthetünk farkat is. A deltoid hosszabbik végére zsinórt kötözünk 
(1-2 m, vagy hosszabb is lehet), és arra papírból készült, kifestett masnikat, rombuszokat, 
vagy egyéb díszítő elemeket kötözünk. 

 

Tippek: 

- A spárga helyett használhatunk műanyag spárgát, vagy más zsinórokat, amik könnyebbek, 
de nem szakadnak. 
- Az újságpapír helyett használhatunk jobb minőségű, sima felületű, nehezen tépődő papírt, 
pauszpapírt, vastagabb fóliát, vastagabb szemeteszsákot vagy textíliát. 
- A hurkapálca helyett használhatunk bambusz hasítékot, tavi-nádat, vagy modellező lécet. 
- Idősebbek használhatnak a folyékony ragasztó helyett ragasztópisztolyt. 
- Vezetékek és fák közelében ne röptess papírsárkányt! 
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Sárkányreptetési verseny eredménye 

 Zsoltiék cs. Marciék cs. Veráék cs. 

1.Mennyi ideig marad a levegőben? 4,9 s 14,8 s 1,0 s 
 2,2 s 11,0 s 1,3 s 
 1,5 s 29,3 s 4,5 s 
 Kapott pontok 2 3 1 

2.A sárkány súlya 1,4N 0,6 N 0,6 N 
 Kapott pontok 2 3 3 

3.Esztétikai megjelenítés 1 2 3 

Összesítve az elért pontszámok: 5 8 7 

 Helyezés: III. I. II. 

Jutalmak /csokik / kiosztása 
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Szelek szárnyán - Papírsárkány
Felhőtlen szórakozás Önnek és családjának!

A sárkánnyal együtt emelkedjen felül ÖN is a 
mindennapok gondjain.

Ne habozzon! Rendelje meg Ön is saját névre 
szóló környezetbarát papírsárkányát!*

*A feliratozást is vállaljuk! A részletekért érdeklődjön munkatársainknál!*

+36 30 555 675

Ne feledje! Az első 100 telefonáló ajándék madzagot is kap !

Hívjon bennünket!
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Különleges Árajánlat! 
Kedves megrendelő! 

Köszönjük, hogy cégünket választotta! 
Áraink kategóriák szerint a következőek: 

 Kicsi: 1500Ft 
 Közepes: 2500Ft 
 Nagy: 3500 Ft 

A megrendelését email-be a nadsarkany@girlsmail.com-on 
A telefonos megrendelését a +36706027983 

számon fogadjuk! 
Ha egyedi sárkányt kíván készíttetni, jelezze mailjében 

vagy telefonos rendelése során! 
 
 

Tisztelettel: GirlsS nád és papírsárkány készítő 
Nemzetközi iroda. 
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Szelek szárnyán a Fertőszentmiklósi repülőtéren 

Szerdán, a Fertőszentmiklósi repülőtéren jártunk, ahol útba igazításként Tóth Róbert 
segédkezet. A repülőtér 1996 óta áll fenn, 1997-ben nyitotta meg kapuit. Alapítója Franz  
 

 
 

Meidl osztrák állampolgár. 

A területe: 60 hektár. A kifutópályája 1000*23 méter. A hangárok összesen 2000 m2 

alapterületűek. A repülőtér könnyen megközelíthető közvetlen a 85-ös főútvonal mellett 
Sopronból Győr felé tartva Fertőszentmiklós előtt 2 km-re jobbra található. 

 
Madártávlatból 
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Rengeteg szolgáltatás vehető igénybe például sétarepülés, taxirepülés, pilótaképezés, 
ejtőernyőzés, stb. 
Étkezési lehetőség is biztosított, színvonalas étterem működik a reptéren. 
Ezt a repteret körülbelül 65 hobbirepülős használja, de bárki, aki az EU-s szabályoknak 
megfelel, igénybe veheti a reptér szolgáltatásait. Az irányítótorony az a hely, ahol 
megfigyelik, irányítják, útba igazítják a pilótákat, kiadják a repülési engedélyeket.  
 

 
 
Fellelhetők itt sportrepülőgépek, sárkányrepülőgépek, műrepülőgépek, és egy régebbi típusú 
orosz kis utasszállító is, amelynek óriási fogyasztása, óránkénti 10 liter olajat és 60 liter 
benzint is elérheti. 
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A repülőgépek ára változó, típustól függően. Találunk itt olyan gépeket, amelyek csak pár 
százezer forintot érnek , de vannak olyanok is amelyek a 10 millió forintos nagyságrendet is 
elérhetik. A pilóták nem radar segítségével tájékozódnak a levegőben, de magukkal viszik 
GPS-üket is, mert így pontosabban meghatározhatják helyzetüket. 
Ahhoz, hogy valaki minden repülőgépet vezethessen, külön-külön minden repülőre meg kell 
szereznie a vezetői engedélyt. Hosszas elméleti oktatás után, 30 órát kell a levegőben 
vezetnie, hogy megszerezhesse az adott jogosítványt. 
A reptéren van üzemanyagtöltő állomás, ahol „tankolhatunk” magas oktánszámú benzint, 
„sima” benzint és kerozint. 
Évente 3-4 alkalommal kibérlik a kifutópályát gyorsulási verseny céljából. Ezen a 
rendezvényen rengeteg ember részt szokott venni, köztük külföldiek is, és sok nézőt is vonz 
ez a verseny. 
Úgy gondolom ezen a repülőtéren nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy elsajátíthassuk a 
repülés rejtelmeit.  
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A szennyvíztisztítóknál 
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Prezentációk a mellékelt cd-n találhatók. 
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