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PredslovElőszó 0706

Kedves felső tagozatos tanulók!

Amikor kezetekbe veszitek ezt a könyvet és átlapozzátok, láthatjátok, hogy nem hagyományos 
tankönyvet vagy munkafüzetet tartotok a kezetekben. Inkább munkatankönyvnek 
nevezhetnénk ezt a sok érdekes információt, tudásanyagot, hozzájuk kapcsolódó feladatokat, 
meséket, történeteket és játékokat tartalmazó kiadványt. A munkafüzet összeállításával az 
volt a célunk, hogy titeket, a hetényi iskola tanulóit minél alaposabban megismertessünk szűk 
régiónk, kifejezett en Hetény község  történelmi és természeti értékeivel. A sok, régóta és sokak 
által gyűjtögetett  érdekes adat, történet, népi hagyomány, így számotokra is hozzáférhetővé 
válik és nem merül a feledés homájába. Bízunk abban, hogy a sokszínű feldolgozásban 
mindenki megtalálja azt a témát, ami felkelti az érdeklődését. 

Iskolánkon a regionális ismereteket leginkább a történelem, biológia és földrajz tantárgyak 
tanmeneteibe  igyekeztünk beépíteni. Ezért ezt a kiadványt kiegészítő tankönyvként 
használhatjátok ezeken a tanórákon. 

A munkafüzet feladatai fejlesztik a kreativitásotokat, tartalmazzák a globális nevelés elemeit, 
de vannnak köztük olyanok is, melyek a tantárgyközi kapcsolatokat építik. A munkafüzet 
interaktív DVD melléklete lehetővé teszi  a tananyag és a feladatok interaktív tábla segítségével 
történő feldolgozását. Nálunk így találkozik a történelem, az ősi kultúra, a néphagyomány és 
a természet a modern technika vívmányaival.

Mindenkinek szórakoztató, kellemes tanulást kívánunk.
A szerzők

Milí žiaci druhého stupňa!

Keď vezmete do rúk túto knihu a prelistujete si ju, určite si všimnete, že to nie je tradičná 

učebnica alebo pracovný zošit. Skôr by sme ju mohli nazvať pracovnou učebnicou obsahujú-

cou veľa zaujímavých informácií a poznatkov, na ktoré sa vzťahujú úlohy, rozprávky, histor-

ky a hry. Vytvorením tohto pracovného zošita bolo naším cieľom čo najdôkladnejšie obozná-

miť vás, žiakov chotínskej školy s historickými a prírodnými hodnotami nášho blízkeho re-

giónu, vyslovene obce Chotín. Oddávna nazbierané hojné zaujímavé údaje, historky, ľudo-

vé tradície sa takto stávajú dostupnými aj vám a neupadnú do zabudnutia. Veríme, že v pes-

tro spracovanom materiáli si každý nájde tému, o ktorú sa v ňom vzbudí záujem. Regionálnu 

výchovu na našej škole sme sa snažili zabudovať najmä do učebných plánov predmetov bi-

ológia a geografi a, preto túto publikáciu  môžete ako doplňujúcu učebnicu používať na tých-

to vyučovacích hodinách. Úlohy pracovného zošita rozvíjajú vašu kreativitu, obsahujú prvky 

globálnej výchovy, ale sú medzi nimi aj také, ktoré budujú medzipredmetové vzťahy. Interak-

tívna DVD príloha pracovného zošita umožňuje spracovanie učiva a úloh pomocou interak-

tívnej tabule. Takto sa u nás spája história, pradávna kultúra, ľudová tradícia a príroda s vy-

moženosťami modernej techniky.

Každému prajeme zábavné, príjemné učenie.
Autori



Nagyheténybe két úton kell bemenni…
Fedezd fel Hetényt! 
Objav obec Chotín

És most nézzük, hol is található Hetény! 
Mi és Ki van a szomszédunkban?! 
Kde sa nachádza Chotín? Kto býva v našom susedstve?

A térkép segítségével írd ki a Heténnyel szomszédos települések neveit! 
A falvakat karikázd be a fenti térképen!
Napíš do mapy názvy susedných obcí  a zakrúžkuj ich na vyššie uvedenej mape!pe!

Izsa – Leányvár
Dél – Szlovákia e helyét az időszámításunk szerinti 1. században germán, markoman 
és kvád törzsek lakták. A római korban a mai község határában húzódott  a limes 
- határvonal és ennek egyik fontos katonai tábora (2.-4. század). A mellett e fekvő 
Celemantia polgári település a mai község területén állt. Hetény község területén élő 
germán törzsek aktívan kereskedtek e polgári település lakosaival, valamint a kato-
nai erődítményben élő római katonákkal is. Így ismerhett ük meg a sárgabarackot, 
a díszesebb kerámia edényeket.

Iža je významným archeologickým náleziskom. Územie dnešného juhozápadného Slovenska 
v 1.storočí n.l. osídlené kmeňmi germánskych Markomanov a Kvádov sa nachádzalo v priamom 
susedstve Rímskej ríše. Z kultúrno-historického hľadiska je jedným najvýznamnejším  vojenským 
táborom na území Slovenska ižanský Leányvár (Dievčí hrad), ktorý ako Kelemantia pomeno-
val staroveký geograf  Ptolemaios. Kelemantia je civilná osada pri vojenskom tábore. Germán-
ske kmene, ktoré žili na území dnešného Chotína aktívne obchodovali s obyvateľmi tejto osady. 
Tak sme mohli spoznať marhule a rímsku keramiku.

Žitava – je to časť dediny Radvaň nad Dunajom, predtým sa volala Žitvatorok. Je známa 
podpísaním Žitavského mieru (maďarsky: Zsitvatoroki béke; turecky: Zitvatorok Anlasma-
si). Bola to mierová dohoda, ktorá v r. 1606 ukončila pätnásťročnú vojnu medzi Osmanskou 
ríšou a Habsburgovcami (Rudolf II.). Zmluva bola podpísaná v latinskom, maďarskom a tu-
reckom jazyku, avšak zaujímavé je, že v niektorých častiach sú preklady odlišné. Počas tu-
reckej okupácie naša dedina niekoľkokrát bola spustošená.

Zsitvatorok
Dunaradványhoz tartozó település, ahol 1606-ban aláírták a török – Habsburg háborút le-
záró Zsitvatoroki békét, mellyel véget ért a 15 éves háború. A békeszerződés érdekessé-
ge, hogy latinul, magyarul és törökül van megírva, de néhány pontban eltérő a szövegük.  
A békekötéssel kezdődött  a törökök magyarországi uralmának hanyatlása, melynek ideje 
alatt  falunk többször is lakatlanná vált, volt, hogy csak 3 ház volt lakott .

Iža
Az izsaiakat régen 

„bagóknak“ 

csúfolták (baglyok).

Jelöld be a korabeli térképen 
Hetényt és a Zsitva torkolatát! 
Milyen távolságra fekszik a két 
pont egymástól légvonalban? 
Ma milyen úton jutnál el Hetényről 
a Zsitva torkolatáig?

j p

Vyznač na mape našu obec 
a rieku Žitavu! 
Aká je vzdialenosť medzi týmito 
dvoma bodmi?

A radványiak

„szögínyek” voltak

feladat

feladat
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Mesto Hurbanovo sa nachádza v centrálnej časti okresu Komárno, ktorý je najjužnejším okre-
som nitrianskeho kraja. Veľmi významnou osobnosťou mesta je Dr. Mikuláš Konkoly-Thege - as-
tronóm, zakladateľ miestneho observatória. V roku 1871 založené observatórium je prvým 
v Strednej Európe. Tento významný človek je pochovaný v hurbanovskom cintoríne. 
V hurbanovskom cintoríne sa nachádza aj hrob, pamätník rodiny Fesztyovcov. Árpád Feszty, 
známy maliar na svojom obraze „Kárvallott ak” namaľoval Chotínčanov  po požiari v r. 1872. 
Tento obraz je v súčasnej dobe vo vlastníctve budapeštianskeho hasičského múzea. Na obrázku 
môžeme nájsť samotného maliara a aj spisovateľa Móra Jókaiho. 

Építs a következő betűkből szavakat! 
Hogyan kapcsolódnak Hetényhez?

v, t, é, s, ű, z, z
a, l, k, a, l, a, t, n
k, g, m, á, n, e, r, o
m, m, T, o, t, ó, ú, ű, l, z, ú, e, u

A „Kárvallott ak“ festése közben: 
Középen fehér ingben Feszty Árpád. 
A művész balján ülő személy a testvé-
re, Feszty Lajos a tatai Eszterházy birto-
kok jószágkormányzója. Hátul áll Csepy 
Dániel komáromi ügyvéd, a Takarék-
pénztár igazgatója. A kép jobb szélén áll 
Mednyánszky László festőművész, barát, 
aki segített  a lovak megfestésében. A ké-
pen térdelő személy Balkay Béla uradal-
mi intéző, Feszty Lajos beosztott ja.

Feszty Árpád Kárvallott ak c. képén 
felfedezhető maga a festő, Feszty Ár-
pád és apósa, Jókai Mór is. Neked si-
kerül megtalálni Őket?!

Ógyalla
Ógyalla Szlovákia legmelegebb pontja. Egyik leghíresebb szülöt-
te Dr. Konkoly-Thege Miklós csillagász, aki 1871-ben itt  létrehoz-
ta Közép - Európa első obszervatóriumát – csillagvizsgálóját. A tu-
dós szakember az ógyallai temetőben van eltemetve.
Ebben a temetőben található a Feszty család síremléke is. Feszty 
Árpád (egyik legismertebb festménye „A magyarok bejövetele”c. 
kép Ópusztaszeren) megfestett e az 1872-es hetényi tűzvész áldo-
zatait is. „Kárvallott ak” c. képe a budapesti Tűzoltómúzeumban 
található. A kép érdekessége, hogy felismerhető rajta maga a festő, 
Feszty Árpád és apósa Jókai Mór is.

Feszty család síremléke

Na obraze Kárvallott ak od malia-
ra Fesztyho môžeš nájsť aj samot-
ného maliara aj spisovateľa Móra 
Jókaiho!

Vytvor slová!

Séta Hetény környékén
Exkurzia po náučnom chodníku lokality obce Chotín

Feladatlap/ Pracovný list skupiny:

Dátum:

Időpont/ Odchod (čas):

Izsa, Leányvár 
Iža, Leányvár

Mi az exponát? 
Čo sú to exponáty?

Melyek nyerték el a tetszésedet?
Ktoré exponáty sa ti páčili?

Kinek a szobra áll a múzeum udvarán? 
Čia socha sa nachádza pred hlavnou budovou múzea?
Ako sa viaže k Chotínu?

Mi a Limes Romanus? 
Čo je to Limes Romanus?

Mi a Kelemantia?
Čo je Kelemantia?

Révkomáromi Duna Mente Múzeum
A múzeum a kőkorszak, bronzkorszak és rézkorszak-
ból származó gazdag leletanyaggal rendelkezik. A kiál-
lított  tárgyak európai jelentőséggel bírnak. A római kor-
ból származó gyűjteményük Szlovákiában a legnagyobb. 
Találunk itt  a mi falunkból származó leletanyogokat? 
Keress legalább hármat! Próbáld meghatározni, hogy 
melyik korra tehetők!

Podunajské múzeum, Komárno 
Archeologická časť expozície Podunajského múzea 
prezentuje najbohatšie archeologické lokality a naj-
významnejšie nálezy z regiónu z mladšej doby kamen-
nej, doby medenej a bronzovej. Veľká časť vystavených 
predmetov je významná aj z hľadiska európskeho arche-
ologického bádania. Zbierka z rímskeho obdobia pat-
rí medzi najväčšie na Slovensku. Nájdu sa tu aj nálezy 
z našej obce? Skúste zistiť, z ktorého obdobia sú a pri-
bližne koľko ich je.

1.

2.

feladat

feladat
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3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

A képen egyszerűsített  térképet láthatsz, jelöld ki raj-
ta helyünket, és írd a nevekhez a jelenlegi megnevezé-
süket!

Na obrázku vidíš zjednodušenú mapu, vyznač kde sme 
teraz, skús dopísať terajšie pomenovania!

A képen egy ókori római katonát láthatsz fegyverzetben.
Színezd ki a rajzot és egészítsd ki fegyverzetét! 

Na obrázku vidíš rímskeho vojaka. 
Vyfarbi obrázok a dokresli zbrane!

Zsitvatorok
Žitava, pamätník

Pannónia

Carnuntum

Vindobona 

Gerulata 

Arrabona

Brigetio

Aquincum 

Milyen kapcsolatot találsz a települések 
között ? Használd a zárójelben lévő szavakat!

Búcs, Dunamocs, Bátorkeszi

Čo spája tieto dediny s Chotínom? 
Pomôžu ti slová v zátvorke.

Búč, Moča, Bátorové Kosihy

Ógyalla, csillagvizsgáló
Keress értelmes szavakat!

Hurbanovo, planetárium
Hľadaj slovo!

Mit jelent a pomológia kifejezés?

Čo znamená slovo pomológia?

Feszty síremléke
Mit látsz a képen? Egészítsd ki!

Pamätník rodiny Fesztyovcov
Čo je na obrázku? Doplň!

Melyik folyó kötött e össze Hetényt 
Zsitvatorokkal? 
Ktorá rieka spájala v minulosti obce Chotín a Žitavu? 

Mit írtak itt  alá? 
Čo sa tu podpísalo

Miért fontos ez a dokumetum? 
Prečo je dôležitý tento dokument

Mit jelent a cache? 
Čo je cache?

Milyen szimbólumok láthatók 
az emlékműnél?
Aké symboly tu nájde turista?

(pomológia - pomológia, Tarczy és édesanyja - Tarczy a jeho 

matka, Tarczy emléktábla - pamätná tabuľa Tarczyho, Bulcsu 
vezér szobra - socha Bulcsua, kálvinista pap - kalvinský kňaz)

UM OB VA SZER RI TÓ  

NÓM ASZT RO IA

THE KON LY KO GE

GÁ CSIL VIZS LAG LÓ

Hol élt és dolgozott  a képen látható festmény szerzője? 

Kde žil a pôsobil autor tohoto obrázku? 

Hetény és környékéről mi tetszett  neked a legjobban? 

Čo sa ti najviac páčilo a prečo?

00 0000 Nagyheténybe két úton kell bemenni 12 Nagyheténybe két úton kell bemenni 13



10.
Írj egy turistacsalogató újságcikket, melyben megírod, hogy mi tetszett  neked legjobban Hetényen és környékén!

Napíš do novín článok o okolí Chotína!

Osszátok fel az osztályt 3- 4 fős csoportokra! A csoporton 

belül osszátok ki a helyzetet és a szerepeket! Játsszátok el a 

történetet úgy, hogy a megadott  szavakat bele kell foglalno-

tok a párbeszédbe!

a. A hetényi buszmegállóban izsaiak, marcelháziak és szent-

péteriek tanakodnak, ki hogyan juthatna haza.  Felhaszná-

landó szavak: Leányvár, 1. század, edény, I-pod

b. Az idegenvezető és a diákok megbeszélik, a Zsitva torko-

latánál, hogy milyen jó lenne, ha még ma is az Oszmán bi-

rodalom része lenne ez a terület. Felhasználandó szavak: 

szerződés, latin, Habsburg, kifl i

c. A kárvallott ak c. kép előtt  egy csoport tüzoltó vitázik, ho-

gyan lehetett  volna megmenteni a falut. Felhasználandó 

szavak: vályogház, Főszeg, nádtető, tépőzárJ
á

t
é

k
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Rimania / Rómaiak Germáni / Germánok

Területünkön / Na našom území Területünkön / Na našom území

légionáriusok, Kelemantia katonai tábor, mely mellett  polgári 
település – kiszolgát katonák családjaikkal telepedtek le, 
tábor nagysága kb. 3500 katona
Legionári, vojenská stanica Kelemantia - pri ktorom sa vytvo-
rilo sídlisko (canabae), kde žili vyslúžilí vojaci – veteráni a ich 
rodiny, veľkosť tábora – pravdepodobne 3500 vojakov

markomanok, kvádok, Hetény VII – Delihegy
Markomani a Kvádi, Chotín VII-Delihegy

Külsejük / Vzhľad Külsejük / Vzhľad

sötéthajú, bajuszos / tmavovlasý, bezfúzatý

magas termet, világos haj, a haj csomóban összefogatva a fej 
jobb felén, bajusz
veľký vzrast a svetlé vlasy, z vlasov stočený uzol nosený na 
pravej strane hlavy, fúzatý

A légionáriusok a szolgálat letelte után  / Legionári na našom 
území po ukončení služby

A légionáriusok a szolgálat letelte után  / Legionári na našom 
území po ukončení služby

földet kaptak, ahol letelepedhett ek, fi nom szövésű anyagot 
hordtak, érmék, bor
po službe dostali územie, na ktorom sa mohli usadiť, jemné 
látky-ošatenie, mince, riedili víno, 

mézbor, állatt enyésztés, sajtok, cserekereskedelem, egyszerű 
fekete cserép, sör gabonából, 
medovina, chovali zvieratá, syry, výmenný obchod, boli zajat-
cami, jednoduché čierne črepy, pivo z obilia

Ruházat / Odev Ruházat / Odev

szabad köpeny – „Palla”ráncolt női ruha, „tóga” – férfi ak ókori 
római viselete, melyet átdobtak a tunikán. Szandált viseltek.
voľný plášť zvaný “palla”- starorímsky zriasnený ženský odev, 
„tóga”- vrchný odev mužov antického Ríma, ktorá sa pre-
hodila cez tuniku a bola zhotovená z veľkého kusu polkruhovej 
bielej vlnenej látky, sandále, 

Vállukon fogatt ák össze az anyagot. Rövid és hosszú lenvá-
szon szoknyát is hordtak. A szíj – öv gazdagon volt díszítve. 
Karkötőt, gyűrűt, nyakéket, hajtűt és csatokat hordtak. 
priliehavé, dlhé nohavice, pravouhlý kus látky sa prehadzoval 
cez ramená a vpredu na pravom ramene sa spínal so sponou, 
ženy nosili dlhé ľahké rúcho bez rukávov, zopnuté na ram-
enách sponami. Ďalej nosili dlhú a krátku ľanovú sukňu. Opa-
sok bol bohato zdobený. Nosili náramky, prstene, náhrdelníky, 
ihlice a spony.  

Gazdaság / Hospodárstvo Gazdaság / Hospodárstvo

sárgabarack, őszibarack, szőlő, mogyoró termesztése
pestovanie marhúľ, broskýň a vlašských orechov, hrozno

gabonafélék, len, lencse, borsó, bab, mák, répa termesztése, 
juh, kecske, disznó tenyésztése, libák tartása a tollazatukért, 
germán lovak
rôzne druhy pšenice a jačmeňa, ľanu, šošovice a hrachu, ovos, 
proso, fazuľa, mak a mrkva, ovce, kozy, ošípané a husi (kvôli 
periu), germánske kone

Foglalkozások, kereskedelem / Remeslá a obchod Foglalkozások, kereskedelem / Remeslá a obchod

Terra Sigilata edények, fi nom szövésű anyagok, fegyverek, 
kőépületek
Terra sigilata, jemné látky, zbrane, stavba z kameňa

kovácsok, ékszerkészítők, textilkészítés
kováči, šperkári, textilná výroba

Germánoknak adtak / Dali Germánom Rómaiaknak adtak / Dali Rimanom

bronz edényeket, ezüstöt, üveget, 
nádoby z bronzu, striebra, skla, keramiku, bronzové sochy a 
spony, šperky, 

szappant, hajat – parókát, libát, bőrt, mézet, méhviaszt, ga-
bonát, jantárt, rabszolgákat
mydlo, vlasy-parochňa, husi, kože, med, včelí vosk, kože, obilie, 
jantár a otrokov

A rómaiak és a hetényi germán település lakosai között  élénk kereskedelem alakult ki. Bizonyíték erre a Hetény VII régészeti 
lelőhelyen talált leletanyag is. 
Medzi obyvateľmi oboch brehov Dunaja sa rozvinuli mnohoraké kontakty: najmä obchod(o čom svedčí prítomnosť provinciál-
nych aj italských výrobkov a rímskych mincí na archeologickej lokalite Chotín VII.



A táblázat segítségével próbáld meg lerajzolni az izsai római katonákat és a hetényi germán 
település lakosait! Rajzold melléjük azokat a termékeket, melyeket eladásra szántak!
Skús nakresliť rímskych vojakov v Kelemantii a chotínskych germánov! 
Pomôžu ti údaje v tabuľke!

feladat
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izsai római katonák:

hetényi germán település lakosai:



Hetény

Hetény környékén laknak még a marcelházi „Ürgék“ a kurtakeszi „Kárórá-
gók“ a „Kevély“ mocsiak, a búcsi „Darástésztások“, a bátorkeszi „Bicskások“, a 
madari „Sárgyúrók“ vagy „Hörcsögök“ ,és ugye itt  élünk mi is, hetényi „Gólyák“.

Vaktérképen falunk és 
szomszédos településeit 
láthatod! Írd a megfelelő 
körbe a falvak ragad-
ványneveit!

Napíš do mapy mená 
susedných dedín Chotína!

Kövesd nyomon gólyáink 
költözési útvonalát a 
térkép segítségével! 
Jelöld a földrajzi helyeket!

Vyznač na mape cestu 
bocianov do Afriky!

A táblázatban lévő ada-
tok valamint  a fénykép 
segítségével egészítsd ki 
a szöveget!!

Doplň text, pomôžu ti 
údaje v tabuľke!

Keresd a kakukktojást! 
Melyik nem illik a sorba?

Szent Péter,  Keszi vitéz,  
Bulcsu vezér,  Marcel legény,  

Hetin vitézČo nepatrí do radu?

Hogy miért is nevezték 
a hetényieket gólyáknak?

A későbbiekben ez is kiderül még.
De előbb nézzük, milyen jellemzői 
vannak a hetényiek madarának, 
a fehér gólyának.

        A fehér gólya latin megnevezése:...................................... Ez a madárfaj a gázlóma-
darak közé a .......................... rendjébe, ezen belül a ....................... családjába tartozik. 
Nagyobb testű madár, testhossza..................., tömege ........................ Tollazata ............... 
színű, csak a .......................feketék. Mint minden gázlómadárnak, neki is hosz-
szú  nyaka, hosszú csőre és lába van.  Így alkalmazkodik a ................... megszerzésé-
hez. Csőre és lába 1 éves koráig fekete, majd piros színű. A fehér gólya ..................... 
madár. A hetényi gólyák mindig áprilisban érkeznek  hozzánk. Nálunk fészkelnek, 
költik ki a fi ókáikat, majd szeptemberben költöznek el............................ .

Átkelnek a Boszporusz felett , majd Kis-Ázsiát átszelve a Földközi-tenger keleti partvidékén haladnak tovább, s a Szuezi-öbölnél 
érik el Afrikát. Innen a Nílus folyását követik, majd Ugandán, Kenyán, Tanzánián és Zimbabwén keresztül a Fokföldig vonulnak. 
Az állomány részben a kelet-afrikai szavannákon telel.

„Gólya, gólya vaslapát, 

El ne vidd a kislibát!”

A hetényiek válasza:

„Gólya, gólya,

Anyád rotyogója!”

A hetényieket a következő 
versikével csúfolták:

Latin megnevezés Ciconia ciconia
Rend gólyaalakúak

Család gólyafélék

Testhossz 100 -115 cm

Tömeg 2 – 4 kg

Tulajdonsága Költöző, (Afrikába)

Természetvédelmi státusz LC

Tápláléka
rovarok, pockok, kisnyúl, halak, 
kígyók, ebihalak, békák

feladat

feladat

feladat

feladat
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Fedezd fel Gólyafalvát 
Objav obec Bocianovo

Egy kis biológia / Troška biológie
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A gólyákat útjuk során több veszély is fenyegeti, 
számuk ezért lényegesen megcsappant. Nagy prob-
lémát jelent a táplálkozó területeik megszűnése is: 
pl. a nedves, mocsaras rétek eltűnése. 

A fehér gólya nálunk a fokozott an 
védett  fajok közé tartozik.

Nézz utána, mit jelent 
a táblázatban szereplő jel!
Čo znamená tento znak?

Jelöld a térkepen a Sport utca focipálya részét, 
ahol a gólyák fészkeltek, és jelöld a Ti háza-
tokat is! Majd rajzold be a térképbe, hogyan 
tudtok a legegyszerűbben eljutni a fészekhez, 
hogy megfi gyelhessétek a gólyákat!

Vyznač na mape miesto hniezdenia bocianov 
a svoj rodinný dom. Potom vyznač najkratšiu 
cestu k hniezde.

A gólya fészkelése:
Hniezdenie bocianov
A fehér gólya mindig az emberek közelében keres  fészkelőhelyet. Ré-
gebben magas fákra, kéményekre, templomtoronyra épített e fészkét. 
Ma viszont elfogadja az emberek segítségét, és leginkább olyan oszlo-
pokra építkezik, melyekre az emberek fészekalapot készítenek. A meg-
közelítőleg 1 méter átmérőjű fészket ágakból építi és szénával, szalmá-
val, tollakkal béleli. A gólyák a már megépített  fészket minden évben 
újra elfoglalják, javítgatják, újjáépítik. Ennek következtében a fészek 
egyre nagyobb lesz.

Hol élnek 
a hetényi gólyák?
Kde žijú chotínske bociany?
Heténynek a közelmúltban csupán egyetlen gólyafész-
ke volt, a Sport utcában, a focipálya mellett i villany-
oszlopon.  Az előre elkészített  fészekalapba rendszere-
sen április elején érkeztek a gólyák.

lesz.

Lakóhelyét megválasztja, mindig 
vizes élőhely közelében fészkel. 

Emberek által készített  
gólyafészek alap

Kész gólyafészek a tojásokkal
és a kikelt kisgólyákkal

Chotínske
piesky

Športová

Vinohradnícka

Kostolná

Kostolná

Kostolná

Ja
ze

rná

Jazerná

Nová

Vinohradníck
a

Hlavná

Hlavná

Hlavná

Hlavná

Športová

Malá

Malá

feladat

feladat

Honnan is szerzik 
táplálékukat 
a hetényi gólyák?
Potrava bocianov
A hetényi gólyák többnyire a falu környéki réteken, tar-
lókon keresgélnek. Nagyobb rovarokat, pockokat, de néha 
kis nyulat is fognak. A hetényi Nagy – tó, a kanálisok és 
nádasok környékén is élelemre lelnek. Főleg halakat, kí-
gyókat, ebihalakat, békákat keresnek. 

2005-ben sajnos  a hetényi „gólyák” faluja „elgólyátlanodott ”.
5 évig hiába vártuk vissza a fészek lakóit. A hetényiek azonban 
nem maradhatnak gólyák nélkül! 2010-ben a község vezetése a 
természetvédőkkel karöltve a régi fészekhez közel egy oszlopot 
állított , melyre új fészekalapot helyeztek.  
Hogy mi lett  az eredmény? 
2011. április 4-én megérkezett  a községbe az első gólya. Ebben az 
évben 3 kisgólyát nevelt fel a hetényi gólyapár.

n 
a
t

z 

2012-ben iskolánkon 

verseny hirdett ünk, 

ki tudja lefényképezni 

a hetényi gólyát.

Íme:

Hetényen azóta is minden évben 
1 gólyapár fészkel.

Rancsó Sarolta, 2012

Segíts a gólyának 
élelmet találni!
Pomôž bocianovi
nájsť potravu!   

feladat
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Fotók: Németh Zoltán



Ha jól fi gyeltél, sikeresen meg 
fogod oldani a gólya-totót:
Ak si bol pozorný, vieš riešiť toto 
o chotínskych bocianoch

A hetényiek madara a:

a) fekete gólya b) fehér gólya c) erdei gólya d) feketecsőrű gólya

Hány évig nem volt gólyája a hetényieknek?

a) 1 b) 3 c) 5 d) 7

A gólya:

a) gázlómadár b) ragadozó madár c) rovarevő madár d) vízimadár

Melyik évben érkezett  újra gólyapár a faluba?

a) 2009 b) 2010 c) 2011 d) 2012

A hetényi gólyák ……………….. érkeznek meg hozzánk:

a) februárban b) márciusban c) áprilisban d) májusban

Honnan ismered meg a kisgólyát?

a) fekete a csőre b) fekete a lába c) fekete a torka d) fekete a csőre és a lába

Hová nem épített  fészket régen a gólya?

a) magas fákra b) templomtoronyra c) kéményekre d) nádasokba

Mekkora az újonnan épített  gólyafészek?

a) kb. 1m átmérőjü b) kb. 1,5 m átmérőjű c) kb. 1,8 m átmérőjű d) kb. 2 m átmérőjű

Hol található az egyetlen hetényi gólyafészek?

a) a Fő utcán b) a Tó utcában c) a Borház utcában d) a Sport utcán

Mit nem fognak a gólyák?

a) pockot b) sündisznót c) kisnyulat d) kígyót

feladatSzaporodásuk:
Rozmnožovanie
A gólyák 3-5 éves korukban érik el ivarérett ségüket. A párok egy 
költési időszakra állnak össze, s a hím választja a tojót. A fészek-
alj 4-6 tojásból áll, és a szülők április közepétől felváltva kotla-
nak. A 29-30. napon kelnek ki a fi ókák, amelyekre a szülők elein-
te felváltva ügyelnek, miközben a másik élelmet, vizet hord. A fi a-
tal gólyák a kilencedik hét környékén hagyják el a fészket. Miután 
megtanultak önállóan táplálékot keresni, csatlakoznak a vonulás-
ra gyülekező csapathoz. 

Szeptemberben, az elköltözés előtt i gyüleke-
zés idején mindig sok gólyát látni a falunk-
ban.

Bocian 
biely

V Chotíne v blízkej minulosti bolo vždy len jedno hniezdo  pri futbalovom ihris-
ku v Športovej ulici, na stľpe elektrického vedenia. Ale v roku 2005  bociany sa 
nevrátili. Odvtedy 5 rokov žili chotínčania bez bocianov. V roku 2010 pomo-
cou ochranárov prírody obec postavila novú podložku na nový stľp neďaleko 
od pôvodného hniezda.

Výsledkom toho 4. apríla 2011 dosťahoval do obce nový pár  bocianov. V tomto 
roku mali 3 mláďatá. Chotínske bociany nájdu potravu najmä na lúkach a or-
ných pôdach v okolí obce, kde lovia najmä na hraboše a mláďatá zajaca poľ-
ného. Na Chotínskom veľkom jazere a  v močiaroch nájdu aj ryby, hady a žaby.

Dospelá samica znáša  4-6 vajec, inkubácia trvá približne 29 - 30 dní, po-
čas ktorých sa rodičia pri zahrievaní striedajú. Deväť týždňov po vyliahnutí sa 
mláďatá učia lietať.  Koncom leta sa začínajú zhromažďovať. V septembri pred 
odsťahovaním možno vidieť mnoho bocianov v dedine.

Bocian biely patrí do čeľade bocianovité, do rodu brodivce. 

Je ohrozený, chránený druh, je označený aj v červenej knihe. 

Je 100-115 cm vysoký, a má hnotnosť okolo 2-4 kg. 

V zafarbení prevažuje biela farba, konce letiek sú čierne, má 

dlhý krk, dlhý zobák a dlhé nohy.  Zobák a nohy sú červené, 

u mláďat( až do konca prvého roka) tmavé.

Bocian biely je sťahovavý vták. Bociany vždy prichádzajú do 

Chotína v apríli. Tu sa hniezdia, potom v septembri odlieta-

jú do Afriky.

Bociany vždy hniezdia v blízkosti ľudských obydlí. V minulos-

ti postavili hniezdo na vysoké stromy, na komíny a na veže 

kostolov. Ale dnes už využívajú  umelé hniezdne podložky na 

stĺpoch elektrického vedenia. Hniezdo, čo má priemer až 1m 

postavia z vetiev a konárov. Vždy sa hniezdia v okolí vod-

ných plôch. 
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Már tudjuk, hogy mi gólyák vagyunk. 
De hogy jutunk be Hetényre - gólyafalvába? 
A következő dal elárulja!

Nagyheténybe két úton kell bemenni
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KÉK A KÖKÉNY HA MEGÉRIK FEKETE
NEM LESZEK ÉN SZÉP HETÉNYI MENYECSKE
KÁR VOLNA MÉG ENGEMET FÉRJHEZ ADNI
RÓZSA HELYETT BIMBÓT LESZAKÍTANI

És most nézzük, hogy mennyi 
titkot rejt Hetény!

Hogy lett ünk Gólyák?
Ako sa z nás stali Bociany?
„Régi vicc, de igaz! A hetényi torony tetején fészket rakott  egy árva 

gólya. Nem tetszett  az atyafi aknak! Egy cigányt felküldtek a templom 

tetejére, hogy bökje le a gólyafészket. A fészek leesett , de leesett  a ci-

gány is, úgyhogy eltörte a lábát. Ez időtől Hetínyben se gólyafészek, 

se cigány nincs, ami faluhelyen igen nagy ritkaság!

Meglátt a egyszer egy hetényi gazda, hogy az izsaiak  baromcsordája a 

tilosban legelész. Nosza, be kell hajtani az egész gulyát! – volt a jelszó. 

És kimentek mindnyájan falustul, s már előre örültek, hogy lesz jó ál-

domás. Hát uram fi a, gulya helyett  egy nagy sereg gólyát találtak a ré-

ten és hosszú orral jött ek őkelmék vissza a faluba. Így lett  vége gyor-

san az áldomásnak is!’

Borza Mór, ref. Lelkész gyűjtése

A Gólya ragadványnév eredetét Pintér Balázs (szül.1906) mesélte: „Az 

árvízvédelmi gátok megépítése előtt  a szomszédos Izsa közsíg gulyá-

ja gyakran betívett  a hetínyi határba. Még a falubul is lehetett  látnyi, 

hogy benn legét az izsai gulya. Nagyon bosszantott a ez a hetínyi elő-

járóságot. Szigorú rendeletet is hoztak a legeltetís ellen. Őrsígbe állí-

tott ák is a kössígi kisbírót, aki eccercsak jelentt e is, hogy mögint itt  a 

gulya! Az elöljárók betírtek a kocsmába, s jó sokat is itt ak a büntetísbe 

remínykedve. Mikor má jó főhajtott ak, hangos kiaballással mentek 

a falu alá a határba, hogy behajcsák a gulyát és kirójják a tetemös 

büntetípíszt. A nagy kiabállástú mögijett ek a gólyák, akiket gulyának 

níztek és levegőbe röpűtek. Merthiszön gólyacsapat vót az egísz! Így 

maratt  a hetínyiekön a gólya név.”

Lejegyezte: Zajos Ernő, 1976 
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A Hetény környéki 1698 ha mezőgazdasági területből  1 476 ha - nyi a szántóföld. 
Hetény határában jól termő fekete, ill. több helyütt  homokos földek találhatók, 
melyeken  hagyományosan főképpen gabonát:termesztenek.

A régmúltban a hetényiek saját földjeiken gazdálkodtak. Mindig is gabonaféléket termesztett ek,  zöldségféléket, mint pl. káposz-
tát, paprikát egyáltalán nem. A legtöbb hetényi családnak máig is vannak termőföldjei a hetényi határban, de ezeket a területeket 
ma már inkább a mezőgazdasággal foglalkozó nagygazdák  bérlik és művelik modern mezőgazdasági gépeikkel és eszközeikkel. 

Szántóföldek a hetényi határban
Orné pôdy v okolí Chotína

A hetényi emberek mindig is szorgalmasak voltak, így még az izsai 
és kurtakeszi kataszterben is voltak földjeik, melyeket mai napig 
a hetényi nagygazdák művelnek. A térképen is jól látszik ez a terület.

Keresd meg, merre húzódik az izsai kataszterhez tartozó 
Örspuszta, illetve a kurtakeszi kataszter része, Szedmarót.

Nájdi na mape, kde sa nachádza Örspuszta a Szed-
marót, ktoré patria už do katastra okolitých obcí!

izsai 
napig 
rület.

feladat
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A  következő térképen a Hetényhez tartozó földek 
neveit láthatod! Alaposan fi gyeld meg, próbáld 
meg kitalálni, mi történhetett  ott .

Podľa mien pozemkov skús zistiť,
čo sa tam mohlo pestovať!

Ómatelek 
Gyöpredűlő 
Kenderföldek 
Disznólegelő 
Borjúk útja 
Papföldek

Itt  vagyunk ott hon… a hetényi dűlőkön
Tu sme doma

feladat
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V okolí Chotína sa nachádzajú najmä orné pôdy(čierne a pieskové), na čom pestujú  obilniny, najmä pšenicu, jačmeň, 

kukuricu, v menšom množstve ovos, slnečnicu a repku olejnú. Mnoho chotínskych  rodín je vlastníkom ornej pôdy v ka-

tastri obce, ktorú si neobrábajú sami, ale dajú do prenájmu poľnohospodárom, ktorí majú na obrábanie pôd  moder-

né stroje a nástroje.

Ha alaposan szemügyre veszed Hetény térképét, megfi gyelheted, 
hogy a lakott  területeket többnyire szántóföldek veszik körül.

Milyen haszon-
növényeket 

termesztenek 
ma a hetényi 

gazdák? Eddigi 
ismereteid alap-
ján nevezd meg a 

Hetény határában 
termesztett  
növényeket!



Keress Hetényen ilyen fákat, és a táblázat utolsó sorába ird be, hogy hol 
található! Gyűjts róla levelet, esetleg virágot vagy termést is! Készíts her-
báriumot! 

Dôkladne pozoruj na obrázkoch charakteristické znaky stromov a hľadaj 
tie stromy v okolí školy! Ak nájdeš niektorý zo stromov, zbieraj listy, prí-
padne aj kvety alebo plody! 

levelei szárnyaltak, 
a levélkék hegyesek

A kőrisek anyaga 
igen erős, de rugal-
mas keményfa. Íjak 
készítésére használják

levelei 
asszimetrikusak, 
termése egymagvú 
makkocska

A szilfából égett ék a 
legjobb hamuzsírt, 
mely a szappan- és 
üveggyártás egyik 
alapanyaga.

levelei jellegzetesen 
karéjosak, öblösek 
– termése a makk

Ehető makkját 
nagy éhínségek 
idején a falvak népe 
gyakran fogyasztot-
ta. Lisztet is őröltek, 
kenyeret is sütött ek 
belőle.

levele a szilfáéhoz 
hasonló

Fogaskeréknek, ko-
csikeréknek, zongo-
ra mechanikájának 
kiváló. Parkett ázás-
ra is használják.

termése a helikop-
terhez hasonló mó-
don repül - összeté-
veszthetetlen.

Hosszú életű: 200-
300 év, lassan növő 
faj.

A vidék őshonos fái 
Autochtónne stromy okolia

a kőris, a szilfa, a tölgy , molyhos tölgy és csertölgy, a gyertyán, a tatárjuhar. Ezek 
közül azonban mára már csak elvétve maradtak erdeinkben. 
Ennek ellenére illik ismerni ezeket a fákat!

Kőris Szilfa
Tölgy, 

molyhos tölgy Gyertyán Tatárjuhar

feladat
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A biológia órákon tanultak alapján csoportosítsd a Hetény hatá-
rában termesztett  növényeket (búza, árpa, kukorica, rozs, napra-
forgó, olajrepce)  a megadott   szempontok alapján! (Ha nem vagy 
biztos a válaszokban, használd az internetet!)

Na základe získaných poznatkov z biológie roztrieď rastliny 
pestované v okolí Chotína do skupín podľa uvedených hľadísk! 
(Chýbajúce informácie vyhľadaj na internete!)

Hetény környékén 
kevés az erdőség. 
Találd ki, hány hektár erdőnk van?! 
Segít a matek!

Ha nem tudod a leckét, a legrosz-
szabb érdemjegyet kapod. Ezt szo-
rozd be néggyel. Az eredményt add 
össze háromszor, majd  adj hozzá 
még tízet. A kapott  számot  szorozd 
be kett ővel. Ha jól számoltál, meg-
kapod a Hetény határában található 
erdők kiterjedését hektárokban.

Rieš matematické zadanie a dozvieš 
akú veľkú rozlohu majú lesy v oko-
lí Chotína!

Sajnos a Dunamenti alföldre eredetileg jellemző fafajták a hetényi határ-

ból szinte teljesen eltűntek, csupán  a telepített  nem őshonos akácerdők, 

valamint nyárfaerdők maradtak.

Megoldás: 

Hetény környékén 
csupán  ......  ha erdő van.

Erdőségek 
a hetényi határban
Lesy v okolí Chotína

feladat

feladat
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nyárfa termése

A fákat leveleikről is fel lehet ismerni. Te vajon felismered?
Egészítsd ki a táblázatot a megfi gyeléseid alapján! Hasonlítsd össze a két fát!  
Doplň tabuľku a porovnaj charakteristické znaky stromov!

A nyárfa sok embernél okoz allergiát. Beszélgess osztálytársaiddal, kinek a családjában van 
olyan, aki a nyárfára allergiás! Mi váltja ki náluk az allergiát? Milyen tüneteik vannak? Mikor 
jelentkeznek az allergiás tünetek? Készíts kimutatást!

Topoľ vyvoláva alergiu u mnohých ľudí. Porozprávate sa o tom so spolužiakmi: v ktorej rodine majú 
rodičia či deti alergiu na topoľ? Čo vyvoláva alergiu? Aké majú príznaky? Kedy sa objavia príznaky? 
Zostav výkaz!

Főszezon elő- és utószezon

Virágait  a szél porozza be, termését is a szél terjeszti. 

Fája nem túl jó minőségű puhafa, amiből használati eszközöket, 
dobozokat, gyufát, papírt készíthetnek.
Kisebb nyárfaerdő van még az Ómatelekben, valamint a Kender-
föld aljától nyugatra, már a lakott  terület szélén.

Fa Nyárfa Akác

Alakja

Kéreg

Levél

Virág

Termés

Pollen Allergenitás Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep. Okt.

Nyárfa közepesen allergén

Osztály létszáma:

Közvetlen családtagok száma (egy háztartásban laknak)

Közülük mennyien allergiásak a nyárfára?

Ez hány %?

Mi váltja ki legtöbbüknél az allergiát?

Leggyakoribb tünetek

Legtöbbüknél az év melyik szakaszában jelentkeznek a tünetek?

feladat

feladat
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A legnagyobb erdőnk 
a Csenke, telepített  
akácerdő.
Náš najväčší les „Csenke” 
A Fehér akác (Robinia pseudoacacia, L.) Észak-Amerikából 
származó gyorsan növő, melegigényes, nagytermetű fa. Fá-
jának kevés a víztartalma, ezért tűzifának kiváló.  Nehéz, ke-
mény, tartós fája van, felhasználják vezetékoszlopok, szőlő-
karók, talpfák készítésére és épületfának is. A  fa kérge mér-
gező. Fehér pillangós virágai fürtökben lógnak, jó mézelők. 
A fa 18-30 éves kora között  adja a legtöbb nektárt. Virágának 
főzete köhögéscsillapítóként is használható. Ezt falunk régi 
öregjei is tudták, és főzetét használták is.

Nyárfaerdők
Topoľové lesy

a fehér akác virágai 
és termése

Keresd meg a térképen a Csenke erdőt, és fi gyeld 
meg a közepére rajzolt jelet! Ez a jel a térképen az er-
dőt jelöli. Segítségével keresd meg a Hetény határá-
ban található többi, kisebb erdős területet is!

Nájdi na mape les Csenke, a podľa značky nájdi aj 
ostatné menšie lesné plochy v okolí Chotína!

A nyárfa a homokos – szikes talajokat kedveli. 
A fi atal fák kérge sima, de öregkorukra mélyen barázdá-
lódik. A levelek mérete eltérő lehet: a kis levelek főként 
az oldalágakon, a nagyobbak az erősebb ágakon nőnek. 
A levelek rombusz alakúak, a szélük karéjos vagy fogas, 
a nyelük hosszú.

feladat
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A Perjés dűlőben található 
erdő - nyárfaerdő

Térkép a következő oldalon
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Nájdi na mape vrbiny v polohách Külső faluhely, 
Szarmat, Koczkás, Kistag, Sárad-Ibolyás, Örspuszta, 
a pri rieke Žitava.Kto býva najbližšie k polohám?
Na akej ceste by ste sa mohli dostať k vrbinám? 
Vyznač možné cesty na mape!

Hetény határában a mocsaras területek környékén találhatók 
még füzesek is, melyek nádasokkal keverednek.

Keresd meg a térképen ezeket az erdőségeket, 
mégpedig a Külső faluhely és Szarmat határán, 
a Koczkásban, a Kistagban a Sárad-Ibolyás mellett , 
valamint Örspuszta legdélebbi részén, a Zsitva folyó 
partján. Az osztályból kinek a lakóhelye esik legköze-
lebb a fent nevezett  területekhez? Milyen úton lehet-
ne eljutni az erdőkhöz? Jelöld a lehetséges útvonala-
kat a térképen!

A fűzfák vízigényesek, ezért a kanálisok, mocsarak part-
ján nőnek. Szerteágazó, dús gyökérzetük van, ami jól meg-
köti a partokat. Vékony ágaik gyakran lecsüngenek. Kétlaki 
fák, külön fákon nőnek a hím és női virágok füzérei, amiket 
a hetényiek barkának neveznek. A virágokat főleg a posz-
méhek porozzák be

feladat
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Térkép az előző oldalon

Füzesek a hetényi határban
Vrbiny v okolí Chotína 

rastie, má nízky obsah vody, preto je veľmi dobrou surovinou pre palivo, má dobrú výhrevnosť. Kôra dreva je jedova-

tá,biele strapcovité kvety obsahujú veľa nektárov, preto je dobré pre včelárov. Čaj z kvetov je veľmi dobrý proti kašľu, čo 

vedeli aj obyvatelia obce, a v minulosti  používali ako liek.

V polohe Perjés sa nachádza topoľový les.Menšie topoľové lesy sú aj v polohe Ómatelek a pri Kenderföld alja, už tesne 

pri obydliach.
Pri močiaroch sa nájdu aj vrbiny, ktoré sa miešajú  s tŕstím. 

V okolí Chotína máme menšie lesné  plochy, len 140 ha. Pôvodné les-
né spoločenstvo Podunajskej nížiny  už zmizlo, zostali nám len sade-
né agátové a topoľové lesy.
Autochtónne stromy okolia sú: jaseň, brest, rôzne druhy dubov, 
hrab a javor tatársky. Tieto stromy žijú v našich lesoch len ojedi-
nele, však by sme ich mali poznať, a spoznať ich podľa listov, kve-
tov a plodov.
Náš najväčší les sa volá Csenke, a žijú v ňom sadené biele agáty. 
Biely agát  pochádza zo Severnej Ameriky. Je teplomilný, rýchlo  

A kanális környéki mocsaras 
területeken kívül még egy nagyobb in-
goványos terület van a hetényi határ-
ban, ami a Koczkás dűlőben található.

V polohe Koczkás nájdi ďalšie 
veľké bahnište!

Dolgozzunk együtt  és összegezzük a falunkban talált talajtípusokat az utcák szerint! 
Egészítsük ki a táblázatot! Doplň mená ulíc do tabuľky a to podľa typu pôdy! 

Keresd meg a térképen a Koczkás 
dűlőben levő nagy mocsaras területet! 

Egy kevés nedves talajból gyúrj golyókat! 
Így megtudhatod, milyen talaj van a kertetekben! 
Karikázd be, milyen talajt találtál!

Ha a golyó formálása közben szétesik, a talaj: homokos
Ha hengerré sodorható, de hajlításnál szétesik, a talaj: vályogos
Ha a henger hajlítható, a talaj: agyagos

A Hetény határában 

található mocsaras 

területek 53 ha-t 

foglalnak el.

feladat otthonra

A kísérlet alapján megtudtam, hogy kertünkben ........................................ talaj található.

Talajok fajtái: Homokos talaj Agyagos talaj Vályogos talaj

Utcák nevei:

feladat

feladat

Nájdi na mape kanál Ibolyás, čo tečie cez Papföl-
dek, Borjúkútja, Szarmat. Popozeraj ako sú ozna-
čené bahništia v okolí kanála. Ktorý bod kanála 
sa nachádza najbližšie k škole?

Keresd meg a térképen a Papföldeken, Borjúkút-
ján, Szarmat-on végighúzódó Ibolyás kanálist, és 
fi gyeld meg, hol találhatók körülött e mocsaras te-
rületek! A mocsarakat felismered a sűrű csíkozás-
ról. A kanális melyik pontja esik legközelebb az is-
kolához? 

feladat

Térkép az előző oldalon

Térkép az előző oldalon
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Találd meg azt az erdős területet, ami a Felső kenderföldtől északra, a Dinnyéstől délre, 
a Sóhordó út mellett  terül el! 

Nájdi ten les, ktorý sa nachádza na sever od Felső kenderföld, na juh od Dinnyés a tesne 
vedľa Sóhordó út!

Térkép a 32.-33. oldalon
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A Hetényi homokdombok
Chotínske piesky

Területe: 7,02 ha. A Duna-Liget felügyeleti hatóság felügyeletébe tartozik, a természetvédelmi 
törvényben megfogalmazott  4-es fokozatú védelem alatt  áll. (ennek értelmében itt  tilos a 
reklámtáblák elhelyezése, a vegyszerek – műtrágyák használata, a füves terület felszántása, 
ásványok – kőzetek gyűjtése, kerítést elhelyezni, kutyát beengedni a területre.) 

Miért különlegesek a Hetényi homokbuckák? 

A kis kiterjedésű Hetényi homokbuckák eolikus (szél 
által lerakott ) homoki élőhelyek, melyek kialakulása a 
jégkorszakokban kezdődött .  Nálunk a buckák magassága 
eléri a 2-3 m-t. Ez a réteg gyorsan kiszárad, a felszíne 
gyorsan felmelegszik, de alsóbb rétegei hűvösek maradnak. A 
homok  a nem megkötött  dűnéken mozgékony, így az itt  élő 
növényeknek nemcsak a szárazságot kell jól viselniük, de azt 
is, ha a szél behordja őket homokkal.  

Néhány olyan homoki növény él itt , amelyek pionírnövényként 
(útt örőként) elsőként jelennek meg a még nem megkötött  
homokdűnéken. Ilyenek pl. a homoki seprőfű,  vagy a  homoki 
keserűfű, amely elterjedésének itt  húzódik az északi határa.

Homoki keserűfű

Homoki seprőfű

Ez Hetény határának ökológiai szempontból legértékesebb földterülete, a szintén telepített  akácerdő által 
közrefogott  Hetényi homokdombok, ami 1953 óta államilag védett  terület, és 2004-től a Környezetvédelmi 
Minisztérium javaslatára a Natura 2000 hálózat tagja. 

Hírek

Január 20
Sebestyén napja, ekkor ébrednek a fák. Megindul a fákban a nedvkeringés. Ezért e nap után már nem 
szabad élő fát kivágni egészen Farkas napjáig.

Október 31.
Farkas napja: a X. században élt Benedek-rendi szerzetes az erdőirtók,  famunkások, ácsok védőszent-
je. Farkas napján elalszanak a fák, nedvkeringésük szinte leáll. Ilyenkor érkezik el a favágás, fadöntés 
ideje, hiszen ekkor nem „vérzik el” a fa. A régi ember csak alvó fát vágott  ki.

Mi is a Natura 2000? 
Az Európai Unió által létrehozott  összefüggő európai ökológiai 
hálózat. Célja: a természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 
növényfajok védelmén keresztül biztosítani a biológiai sokféleség 
megóvását. A teljes hálózat Európa szárazföldi területeinek mintegy 
17%-át fedi le, ez körülbelül teljes Németország területével egyenlő.

feladat

Z ekologického hľadiska najvzácnejšou oblasťou okolia Chotína sú Chotínske piesky, ktoré sú obklopené 
agátovým lesom. Od roku 1953 táto oblasť je chráneným územím, na návrh Ministerstva ochrany 
životného prostredia od roku 2004 je súčasťou siete Natura 2000.

Január 20
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Chotínske piesky sú od roku 1953 štátnou prírodnou re-
zerváciou. Na rozlohe vyše 7 ha žijú pieskomilné a 

suchomilné rastlinné a živočíšne spoločenstvá na stabilizova-
ných pieskových dunách. Vrstvy naviatych vápnitých pieskov 
dosahujú výšku 2 až 3 m. Koník stepný sa tu vyskytuje v hoj-

nom počte. Vyskytujú sa tu  suchomilné rastliny a teplomil-
né živočíchy, z ktorých niektoré sú vzácne a kriticky ohrozené. 
Žiaľ ich život aj tu ohrozil invázia agátov, preto z dôvodu 
ochrany tohto prostredia ochranári prírody vyrúbali agáto-
vý les v okolí chráneného územia.

Alkoss párokat az összetartozó fogalmakból! 
Vytvor dvojice!

Mint Hetény polgármestere, dolgozz ki egy  javaslatot arra, hogyan lehetne a legeltetés hagyo-
mányát falunkban újraéleszteni!
Vypracuj návrh pre obyvateľov obce na obnovu tradícií pastvy na chránenom území s cieľom 
zachovania pionierskych druhov viatych pieskov!

A javaslatod tartalmazza a következő elemeket! 
Milyen állatokat lehetne legeltetni a védett  területen? • Kik, hol, milyen állatokat tartsanak? (nagygazdaság nagy egyéni 
kisgazdák) • Hogyan lehetne megoldani az állatok terelését? • Hogyan lehetne megoldani az állatok téli etetését?

szélhordta

szappangyökér

homokbucka

bordás kórócsiga

akác

sisakos sáska

homoki keserűfű

buglyos fátyolvirág

maradványfaj

utolsó előfordulási hely

2-3 m-es magasság

eolikus

elterjedés északi határa

özönnövény

feladat

feladat
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homoki cickafark homoki pimpó

bordás 
kórócsiga

sisakos
sáska

Szlovákiában kizárólag itt  találkozhatunk  a kritikusan veszélyeztetett  homoki cickafarkkal, de itt  él még a veszélyeztetett  
királydinnye és a szappangyökér vagy más néven buglyos fátyolvirág, mely hasonlóan terjeszti magvait, mint az ördögszekér – a 
letört száraz ágait a szél görgeti. Tavasszal nyílik itt  a sárga virágú homoki pimpó.

A területen számos homok és melegkedvelő rovarfaj is él. Pl. fokozott an 
védett   a sisakos sáska is, melynek ez a terület az egyik utolsó 
előfordulási helye. A puhatestűek közül itt  él a bordás kórócsiga, mely 
régi földtörténeti korokból fennmaradt maradványfajunk.

A területre veszélyt jelent a köré telepített  akácerdő, mert az akác 
olyan özönnövény, ami gyorsan terjed. A terület elcserjésítésével, 
illetve a szél elfogásával veszélyezteti a szélfútt a homok eredeti 
élővilágát.  Ezért az utóbbi években környezetvédelmi okokból sor 
került az akácerdő irtására a környéken – a kivágott  fáknak a gyökereit 
is kitúrták, hogy ne fakadjanak újra. Tervezik továbbá a legeltetés 
hagyományának újraélesztését, mert a rendszeres legeltetés ezen a 
területen segítene megvédeni a jellegzetes homoki vegetációt.

királydinnye

szappangyökér
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Mint az a térképről jól látszik, Hetény hatá-
rában kevés az erdős és a lápos terület. 
Ezzel magyarázható, hogy madárvilágunk 
nem a leggazdagabb. 

Az erdei élőhelyekre kilátogatva a következő madárfajokkal találkozhatsz:

erdei fülsebagoly
myšiak lesný

barátposzáta
penica čiernohlavá

nagy fakopáncs
ďateľ veľký

csuszka
brhlík lesný lesný

fülemüle
slávik

őszapó
mlynárka dlhochvostá

énekes rigó
ďateľ veľký

csilpcsalpfüzike
kolibkárik čipčavý

vadgerle
hrdlička poľná

széncinege
sýkorka veľká

szajkó
sojka

örvös galamb
holub hrivnák

kakukk
kukučka

kék cinege
sýkorka belasá

Madárvilág a hetényi határban
Vtáctvo v okolí Chotína

sárgarigó
slávik

feketerigó
ďateľ čierny

0042

erdei szalonka
sluka lesná

meggyvágó
glezg hrubozobý

karvaly
jastrab

egerészölyv
myšiak lesný

fekete harkály
ďateľ čierny

seregély
škorec lesklý

erdei pinty 
pinka

zöldike
stehlík zelený
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A felsorolt madarak között   keresd meg egymás rokonait! Alkoss csoportokat! Doplň tabuľku! 

Rend neve Madarak

Tyúkalakúak

Sólyomalakúak

Galambalakúak

Kakukkalakúak

Bagolyalakúak

Harkályalakúak

Verébalakúak(Énekesmadarak)

feladat
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Értékesebb madaraink leginkább 
a nádasokban és azok környékén él-
nek, de kilátogatnak a mezőkre, 
szántókra is táplálékszerzés céljából. 
Hetény határában így találkozhatunk 
bütykös hatt yúval, tőkés récével.

A nagyobb vizek mentén, mocsaras 
területeinken telepesen költenek a  
szürke gém és a  nagy kócsag, me-
lyeket gyakran láthatunk a mező-
gazdasági területeken és a kanáli-
sok mentén táplálékot keresni.

Nádasainkban 
gyakori

a nádi sármány is.

hatt yúk
labuť veľká

szürke gém
volavka popolavá

tőkés réce
kačica divá

nádi sármány
Strnádka trstinová nagy kócsag

volavka biela

Figyeld meg jól leggyakoribb erdei madaraink képeit! A táblázat első oszlopába sorold 
fel annak az 5 madárnak a nevét, amelyekkel a leggyakrabban találkoztál. Második 
oszlopba sorold fel a kiválasztott  madarak 5 jellemzőjét!  

Pozoruj lesné vtáctvo na obrázkoch a skús doplniť tabuľku (Meno vtáka – vlastnosti)!

Dolgozz együtt  osztálytársaiddal! A táblázatok összehasonlítása után válasszátok ki azt az erdei 
madarat, amelyik a leggyakrabban szerepelt. Gyűjtsetek össze róla minél több információt és 
készítsetek róla egy közös projektet!(előfordulási hely, gyakorisága, testfelépítése, rendszertani 
besorolása, tápláléka, természetben betöltött  szerepe, helye a táplálékláncban, stb.)

Pracujte spolu! Porovnajte údaje v tabuľkách a zistite, ktorý vták sa vyskituje u nás najčastejšie. 
Vypracujte spoločne jeden projekt o vtákovi!

Madár neve Tulajdonságai

feladat

feladat

A projekthez összegyűjtött  adatok:

A szántóföldjeinken talál sokszor 
élelmet a fehér gólya is. 

A vizityúk, bíbic, dankasirály, sárgalábú sirály nagyobb vizekhez kötődő madarak, de néha 
őket is látni a szántón a  traktor  után , amint élelmet keresnek. 

bíbic
cíbik chochlatý

vizityúk
lyska čierna

sárgalábú sirály
čajka

dankasirály
čajka smejivá
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A mezőkön gyakoriak még a mezei pacsirta, barázdabillegető, mezei veréb, vetési 
varjú, tengelic, kenderike, fácán, fürj.

mezei pacsirta 
škovránok

vetési varjú
havran

fürj - prepelica

barázdabillegető
trasochvost biely

mezei veréb
vrabec

tengelic
Stehlík obecný

fácán
bažant poľný

fogoly
jarabica

kenderike

A fogoly sajnos 
a régebbi felelőtlen 
vadászat miatt  már 

évekkel ezelőtt  telje-
sen eltűnt a területről.

A fürjet a hetényiek 
népies nevén „pitypa-
latt y”-nak nevezik.

0046

A nagy lilik és a vetési lúd vegyes csapatai télire érkeznek hozzánk 
„vendégségbe“ A hetényiek egyszerűen csak „vadlibáknak“ neve-
zik őket.

A gatyás ölyv, kékes rétihéja, nagy őr-
gébics, fenyőpinty és fenyőrigó is 
gyakran töltik nálunk a teleket. A ve-
tési varjak nagy része is északi terüle-
teken költ (Baltikum, Oroszország), vi-
szont telelni hozzánk érkeznek, ekkor 
látni a határban nagyobb csapataikat.

nagy lilik
hus bieločelá

vetési lúd
hus siatinná
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Ragadozó madarak közül találkozhatunk karvallyal, elszaporodtak az ege-
részölyvek, de láthatunk barna rétihéját és  vörös vércsét is. 

Az általános közbeszéd-
del ellentétben „sas” 
és „sólyom” egyáltalán 
nem fészkel a hetényi 
területeken, sőt a közel-
ben sem. A vonulási idő 
alatt  azonban fel-fel-
bukkannak.

barna rétihéja 
kaňa močiarna

egerészölyv
myšiak lesný

vörös vércse
sokol sťahovavý

Jelöld be a térképen, honnan érkeznek hozzánk téli madárvendégeink! 
Vyznač na mape, odkiaľ prichádzajú k nám vtáky na prezimovanie!

feladat
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V okolí Chotína sa nenachádzajú veľké lesy a bahniská, pre-
to naše vtáctvo je  úbohé. V lesoch žijú: jastrab,  myšiak lesný, 
sluka lesná, hrdlička poľná, holub hrivnák, kukučka, výr les-
ný, ďateľ čierny, ďateľ veľký, slávik, drozd čierny, drozd plavý, 
penica čiernohlavá, kolibkárik čipčavý, mlynárka dlhochvos-
tá, sýkorka belasá, sýkorka veľká, brhlík lesný, vlha obyčajná, 
sojka škriekavá, škorec lesklý, pinka lesná, stehlík zelený, glezg 
hrubozobý
.
Naše vzácnejšie vtáky žijú predovšetkým v močiaroch, ale po-
travu často hľadajú na poliach a orných pôdach. Tieto vtá-
ky sú: labuť veľká, kačica divá, bažant poľný, prepelica poľná. 
Žiaľ, jarabica už dávno zmizla z okolia Chotína. 
Pri bahniskách hniezdia: volavka popoľavá, beluša veľká. N 
a orných pôdach hľadá potravu aj bocian biely. Môžeme sa 
stretnúť aj s dravými vtákmi, ako napr. jastrab, myšiak lesný, 
kaňa močiarna, sokol myšiar. Orol a sokol nehniezdi v okolí 

Chotína, ale príležitostne - v čase sťahovania ich môžeme  vi-
dieť.

Naše vodné vtáky sú: sliepočka vodná, cíbik hochľatý, čajka 
smejivá, čajka bielohlavá. 

Na pôdach si často môžeme všimnúť poľné vtáky, ako sú: 
škovránok poľný, trasochvost, vrabec, havran poľný, stehlík 
pestrý, stehlík konopiar.

V tŕstí sa nájdu aj strnádky trsťové. 

Máme aj mnoho zimných hostí,ktorí sa u nás  nehniezdia, len 
prezimujú. Tie sú: hus bieločelá, hus siatinná, myšiak sever-
ský, kaňa sivá, strakoš sivý, pinka severská, drozd čvíkotavý. 
V zimných mesiacoch vidíme aj väčšie skupiny havranov poľ-
ných.

Ellenőrizd tudásod! Írd be a nálunk előforduló madarak neveit a megfelelő élőhelyre.
Zapíš mená vtákov do správneho stĺpca!

feladat
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A tanultak alapján fejtsd meg a keresztrejtvényt!
Vylúšti krížovku!
1. A fürj népies neve. 
2. A közbeszéddel ellentétben nálunk nem fészkelő ragadozó madár. 
3. Nádasainkban gyakori fészkelő. 
4. Nagyobb vizek mentén költ, a gólya rokona, szintén gázlómadár. 
5. Legelterjedtebb ragadozó madarunk.
6. Nagyobb vizekhez kötődő madár, de néha a szántón is keres élelmet. 
7. Csodálatos hangú mezei madarunk. 
8. Jellemző rá a feltűnően piros-fehér-fekete sávos fej,sárga szárny, verébnagyságú mezei madarunk.
9. Mára teljesen eltűnt a területünkről.
10. Leggyakoribb szürkés énekesmadarunk. 
11. Kisebb testű ragadozó madarunk, farkán 5 -6  fekete sáv húzódik. 
12. A vetési lúd és a nagy lilik vegyes csapatainak beceneve 
13. A hetényiek címermadara 
14. Nádasban fészkelő vizimadár, vadászható, hímje színes, fi ókáit kikelés után a vízre viszi 
15. Nagyobb testű, barna hátú ragadozó madarunk.
16. Fekete tollazatú, hosszúra nyúlt lábú és lábujjú madár, mocsaras területeken fészkel, a guvatfélék közé tartozik.
17. Mezők, szántók mellett i fás csoportosulásokban fészkel, tyúkalakú madár, hímje hosszú farktollakkal ékeskedik. Vadászható. 
18. Legnagyobb testű madarunk, a hetényi Nagy-tavon is szokott  úszkálni.
19. Nevét jellegzetes járásáról kapta, miközben a farka le-föl billeg. Énekesmadár. 
20. Nagy részük az északi területeken költ, nagyobb csapatait télen láthatjuk a vetéseken.
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Keresd meg a 40.-41. oldalon található térképen 
a Külső kútsor szántóföldjeit, akkor láthatod, hogy 
igencsak messze esnek a mocsaras területeinktől. 

Nájdi na mape orné pôdy v polohe Külső kútsor. 
Môžeš vidieť, že sa spadajú ďaleko od bahnísk.

2011-ben volt a leggazdagabb Hetény határának vízimadár vi-
lága. Ugyanis 2010 szeptemberétől a sok esőzés miatt  belvizek 
alakultak  ki, hatalmas területek kerültek víz alá a Külső kútsor 
dűlőben. Az újonnan alakult sekély vizű tavakat gyorsan meg-
találta a vízi és gázlómadarak sokasága. A tavak 2011 májusáig 
nem száradtak fel.

Ebben az időszakban olyan ritka madárfajokkal találkozhat-
tunk a határunkban, melyekkel sem azelőtt , sem azóta. Pl. gó-
lyatöcs, fehérszárnyú szerkő, kanalas gém, parlagi sas, nagy 
póling, nagy goda, füstös cankó, piroslábú cankó, kis kócsag, 
pjzsos cankó, daru, gulipán.

Ezen az  űrfelvételen, 
ami  2011. március 8-án 
készült, jól látszik, mek-
kora hatalmas területet 

borított  a belvíz.

V roku 2011 v polohe Külső kútsor  žilo  bohaté  vodné vtáctvo. Od septembra 2010 v dôsledku veľkých daždí sa tu vytvárali veľ-
ké záplavné vody. Vodné vtáky rýchlo našli nové brody. Tie záplavné jazerá existovali do mája 2011. Vtedy sme tu mohli stretávať 
so vzácnymi vodnými vtákmi, ako napr.: šišila bocianovitá, rybár bielokrídly, lyžiciar biely, orol královský, hvizdák, brehár čier-
nochvostý, kalužiak tmavý, kalužiak červenonohý, beluša malá, bojovník bahenný,   žeriav obyčajný, šabliarka modronohá.

feladat
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Belvizek
Záplavové vody

Itt  láthatod a felsorolt ritka vízi madarak képeit. Találkoztál már ilyen madarakkal? 
Párosítsd  a képekhez  a neveiket!  Amennyiben nem sikerül, használd az internetet, és próbáld beazonosítani őket!

Na obrázkoch sú zriedkavé vodné vtáky. Videl si ich už niekedy? Pomenuj ich! 
Ak sa ti to nepodarí  bez pomoci,  používaj internet! 

Ezeknek a madaraknak Magyarországon van egy hatalmas telephelyük . 
Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és megtudod, hová kellene elutaznod, hogy hatalmas seregeiket megfi gyelhesd.
Vytvor zo slabík názov  jedného známeho  životného prostredia vzácnych vodných vtákov!

Megfejtés:

feladat

feladat

pjzsos cankó

piroslábú 
cankó

BÁGY - LAS HOR TAN ÖSVÉNYTAVI TO- HA

Fotó: Németh Zoltán
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Szókereső! Ha ügyesen keresgélsz, akkor megtudhatod, 
hogy melyik az a szőlőfajta, amelyet csemegeszőlőként is 
szoktak értékesíteni. Ennek a szőlőnek a bora jellegzetesen 
aromás, és ez a legkorábban szüretelhető szőlő! A betűrejt-
vényből a szüret ideje is kiderül. 

Vylúšti hádanku a dozvieš, ktorú odrodu viniča oberajú 
chotínčania najneskôr!

Indulj az  óramutató járásával megegyezően!

A szótagok összekeveredtek, segíts kibogozni a gazdának, hogy melyik szőlőfajtát kell a legkésőbb, október 15 körül 
szüretelni! Vylúšti hádanku, a dozvieš, ktoré hubové ochorenia sú časté v Chotínskych viničoch?

A hetényi homokdombok 
kedvenc szőlőfajtái

olasz rizling
rizling vlašský

zöld veltelini
veltlínske zelené

rajnai rizling
rizling rínksy

kék frankos (vörös bort ad)
frankovka modrá

zöld szilváni = rizlingszilváni
Müller Thurgau

irsai olivér
irsai olivér

piros veltelini
veltlínske červené

szentlőrinci (vörös bort ad)
svätovavrinecké
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A hetényi 
szőlősdombok
Hetény híres bortermő vidék is. A szőlő termesztésére a lakott  
területt ől északra található homokdombok napsütött e déli ol-
dalai a legmegfelelőbbek. Ma kb. 89 ha szőlőültetvény található 
a hetényi határban. 
A hetényi gazdák már a régmúltban is foglalkoztak szőlőter-
mesztéssel. Minden gazda a saját földjére telepített  néhány sor 
szőlőt és a termést borrá dolgozta fel. Hetényen a borkészítés-
nek is régi hagyományai vannak. Ebben az időben ún. tőkés sző-
lőt termesztett ek -  a szőlőtöveket fakaróval támasztott ák meg – 
ezt karós művelésnek nevezzük.   A határban elszórtan találha-
tó szőlők azonban nem kedveztek a szövetkezet nagybani gaz-
dálkodásának, így 1978-ban a szövetkezet minden gazdának 6 
ha területen a saját borháza elé mérte ki a szőlővel beültetendő 
területeket. Így alakultak ki a borházsor  előtt i szőlőültetvények 
a legkedvezőbb talajon és fekvéssel. A hetényiek a szőlőt már 
ekkor kordonon termesztett ék, ami modernebb művelési forma 
és nagyobb szőlőhozamot eredményez.  

Ismerd fel a kontúrképek alapján az értékes madarakat!
Zisti, aké vzácne vtáky sa skrývajú za jednotlivými obrysmi!

Ezek a területek többnyire ma is szőlővel vannak betelepítve. 
Újonnan telepített  szőlők vannak a Kövecses dűlő egy részé-
ben, a Gyöpredűlő keleti felében. Viszont a Szőlők föle dűlő-
ben az utóbbi években teljesen kivesztek az egykori szövet-
kezet szőlői, melyek a szövetkezet megszűnése után  gondo-
zás nélkül maradtak. Így a terület elgazosodott , mára pedig 
elbokrosodott . 

A hetényi szőlősgazdák nem nézik jó szemmel 
a terület elhanyagolását, így tervezik a szőlők 
újraletepítését, amihez az Európai Uniós támoga-
tásokat is felhasználják.

Keresd meg a 40-41 oldalon található térképen, 
hol termeszthett ek elődeink nagyobb területeken 
szőlőt! Írd le a dűlők neveit!

Nájdi na mape, kde mohli naši predkovia pestovať 
vinice!Napíš mená polôh!

feladat

feladat
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Chotínske vinice

Itt  vagyunk ott hon… a hetényi dűlőkönItt  vagyunk ott hon… a hetényi dűlőkön



Mérjétek fel az osztályban, melyik családnak van szőlőültetvénye! Alkossatok páro-
kat úgy, hogy a páros egyike legalább szőlőtermesztő családból származzon! Készít-
setek  riportot a család férfi tagjával, aki a szőlőt gondozza!  
A riport vezérfonala: Tavaszi munkálatok a szőlőben (metszés,  nyitás, kapálás,  búj-
tatás, hegyelés, rendszeres talajmunkák – ha füvesítve van, akkor mit kell tenni?)– 
mikor, hogyan, mivel, miért végezzük? Mi ellen, mikor, hányszor  permetezünk? Per-
metezés hogyan függ össze az időjárással? Egyéb munkálatok szüretig. 

Robte prieskum v triede, ktorá rodina má vinicu? Vytvorte dvojice tak, aby aspoň je-
den člen dvojice pochádzal z rodiny, ktorá má vinice. Robte reportáž s mužským čle-
nom rodiny, ktorý sa stará o vinice. Obsah: jarné práce vo vinici (jarné rezanie, pod-
lom, zastrkávanie letorastov, osečkovanie, jarná odorávka, okopávka, iné pôdne prá-
ce – ak pôda je zatrávnená, čo treba s tým robiť) – kedy, ako, s čím, prečo robíme to 
všetko?Oproti čomu, kedy, koľkokrát postrekujeme? Ako súvisí postrekovanie s poča-
sím? Iné práce až do oberačky.
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A hetényi homokos lankákon gyakran okoznak bosszúságot 
a gazdáknak a tavaszi fagyok, melyek sokszor időnap előtt  
„leszüretelik“  a termést. A hideg megszorul a laposabb részeken, 
így a friss fakadások, virágzó szőlőfürtök ezeken a helyeken 
gyakran elfagynak.

A szőlőtermesztésben  egyre nagyobb gondot 
okoznak még a szőlő betegségei. Ezek közül 
a leggyakoribbak a: peronoszpóra valamint...

Ezek mind gombás megbetegedések, melyek ellen permetezéssel lehet védekezni.

A szőlősgazdák további munkálatokat is végeznek az év során.Ezek a: tavaszi metszés, bújtatás, hegyelés, permetezés, végül a szü-
ret. A szőlő talaját is egész évben rendben kell tartani: ősszel a szőlőtöveket betakarják földdel – fedés, majd tavasszal kitakar-
ják – nyitás. Az év során többször kapálják, valamint a sorközöket gépekkel művelik, gyomtalanítják. Sok gazda az utóbbi évek-
ben füvesíti a sorközöket

Fejtsd meg a képrejtvényt, s megtudhatod a másik két gyakori szőlőbetegség nevét!
Írd a megfejtéseket a betegségeket ábrázoló képek mellé!
Vylúšti hádanku, a dozvieš, ktoré hubové ochorenia 
sú časté v Chotínskych viničoch?

Nevezd meg a szőlősgazdák által használt szerszámokat! Írd le, melyiket mire használják! 
Pomenuj nástroje na obrázkoch! Na čo slúžia?

Botritisz, azaz

+

+
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„Végre elérkezett  a szüret napja, 

Hogy mindenki magát jól kimulassa. 

Leszedtük a szőlőt, hordóban a leve. 

Ha magát kiforrja, jó bor lesz belőle. 

Köszönjük a dolgos kezek nyitását, födését, 

A sok kapálást, permetezést, szedését. 

Elmodhatjuk most már, hordóban a jó bor, 

érlelődhet benne a jó sok cukorfok. 

Jó kontyalá való, vigazságunk alapja, 

Munkánk megérdemelt jutalma! 

Szüreti ünnepségünket megkezdjük, 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!“

Egy tízakós hordót most csapoltatt am ki, 

aki nem hiszi, nézze meg odaki. 

Tudom, hazugságban nem hagy engem senki. 

Hozok bort eleget, ihatik mindenki. 

Asszonyok, menyecskék! 

Hozzá kell hát nyúlni! 

El szokott  a jó bor az asszonynak is csúszni. 

Ne legyen ám róla mondva, 

Ne álljon ám senkinek se félre kontya! 

Részeg asszonyt látt am, úgy megutáltam,

ha rágondolok, most is borsódzik a hátam!! 

(Nagy Józsefné Vinczena Margitka gyűjtése)

A szüret a mai napig nagy családi esemény. Ilyenkor az egész 
család a szőlőben szorgoskodik. A nők és gyerekek a szőlőt 
szedik, a férfi ak felhordják a termést a borházba, ahol nagy 
kádakba ledarálják. A ledarált szőlő cukorfokát megmérik. 
Legjobb, ha a fehér szőlő cukorfoka 20 -21 o  , míg a vörös bort 
adó fekete szőlők cukorfokának ett ől is többnek kell lennie. 
A ledarált szőlőt több soron is kipréselik, így nyerik ki a le-
vét. A kész levet hordókba szűrik, ahol lassan „kiforr“ – bor 
készül belőle.

A szőlősgazdáknak az év során nemcsak a szőlőt kell gondoz-
niuk, de a borral is sokat dolgoznak. A hetényi gazdák jó mi-
nőségű  borokat készítenek, ami a hozzáértésüket bizonyítja.
A legtöbben ma is jól kezelt fahordókban tartják a bort, de né-
hány gazda már a modern műanyag és rozsdamentes acél tar-
tályokat is használja. A bort az év során többször lefejtik ( má-
sik hordóba, tartályba átszűrik és fertőtlenítik), így őrzik meg 
a jó minőségét.
Jó borokat a lakodalmakkor is szolgáltak fel. Most nézzünk egy 
versikét, melyet a bor felszolgálásakor mondtak:

Feladat otthonra
3 -4 fős csoportokban készítsetek projektet a szüretről és a bor készítéséről! Használjátok a saját 
családotokban, magatok által készített  fényképeket!

Robte projekt  o oberačke a o výrobe vína v 3-4 členných skupinách! Používajte vlastné fotografi e, 
ktoré ste si zhotovili na vlastnej oberačke, vo vlastnej pivnici!

Tedd időrendi sorrendbe a szüret egyes pillanatait!
Daj činnosti – práce  do správneho časového sledu!

feladat
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cukorfok mérés

kannába hordás

hordóba töltés
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darálás
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Osszátok fel az osztályt 3- 4 fős csoportokra! A csoporton belül osszátok 
ki a helyzetet és a szerepeket! Játsszátok el a történetet úgy, hogy a meg-
adott  szavakat bele kell foglalnotok a párbeszédbe!

a. A Csenkében ki akarják vágni a fákat, a hetényi  tüntetők nem en-
gedik. Felhasználandó szavak: szilfa, tölgy, őshonos, metroszerelvény

b.  A polgármester új utcákat akar nyitni a határban, megbeszéli a hely-
színeket a képviselő- testülett el. 
Felhasználandó szavak: Kúcsor, Faluhelek, Ómatelek, gyémántnyakék. 

c.  Az egész csoport rovar vagy növény a védett  területen. Elhatároz-
zák, hogy bemennek Komáromba a városi rokonokhoz. Felhasználan-
dó szavak: sisakos sáska, árvalányhaj, szikes talaj, körömlakk

Az Árpád – kor időszakából csekély töredékként mintegy 
tízezer oklevél (szöveg) maradt fenn, zömmel a 13. század 
második feléből. Büszkék lehetünk, hogy községünk okleve-
les említései gyarapítják ezt a mennyiséget, sőt azon földraj-
zi helyek közé tartozunk, amelyek írásos említése már a 11. 
században fellelhető. 

Községünk első írásos említése 1075-ből való, melyet a 
CODEX DIPLOMATICUS ET EPISTOLARIS SLOVACIAE-
ben találunk. Ezt a kódexet Pozsonyban adták ki.
 „ A Vág mellett  pedig adtam egy Santa nevű helységet, szán-
tóföldet, legelővel és nyájassal, a Duna mellett  nagy er-
dőt, vízhasználati joggal és saját határaikkal meghatározott  
negyven viziházat. Komáromhoz pedig három szántóföldnyi 
földet és a használati jogot ugyanabban a Dunában, melyet 
WAGETUINNAK neveznek.”
 
A következő lehetséges írásos adatot a Gesta Hugarórumban 
találjuk, melyben a következő szerepel: Ugyanebben az idő-
ben, ugyanarról a tájékról jött  egy Hetény nevű igen nemes 
vitéz, és neki a vezér szintén nem kevés földet meg egyéb jó-
szágot adott . (Szerzők megjegyzése: Hetény nemes vitéz föld-
jei valóban ezen a tájon is voltak, de községünket nem róla ne-
vezték el.) Az eredeti latin szövegben Heten írásmódban sze-
repel. 

1223-ból való az esztergomi Keresztesek (Keresztvivők) Kon-
ventjének levele, melyben eladják Hetényen levő földjüket 
Hogel Komáromi fődiakónusnak 3 márka ezüstért. Ez a levél 
is a Budapesti Országos Levéltárban található 248142 szám 
alatt , azonosító száma: 260.  Egy ismeretlen tartalmú levél 
1258-ból hetyn néven említi falunkat

Hetény község névváltozásai

Hol volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy Hetény
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A szőlőtermesztés és borkészítés régi mesterség, melyhez jóslások  is kapcsolódnak. 
Ezeket Hetényen is ismerik az idősebb emberek.

Nové výsady sú v polohe Kövecses a Gyöpredűlő. V polohe 
Szőlők föle  boli družstevné vinice, ktoré  po zániku roľnícke-
ho družstva postupne vyhynuli. Chotínski vinári plánujú no-
vovýsadbu vinice na túto polohu s využívaním fondov EÚ. 

Najčastejšie odrody viniča na Chotínskych kopcoch sú: riz-
ling vlašský, rizling rínsky, Müller Thurgau, veltlínske červe-
né, zelené, frankovka modrá, irsai olivér, svetovavrnecké

Z úrodov týchto viničov vyrábajú akostné víno. Najskôr 
(koncom augusta)  oberajú irsai oliver, z ktorého vyrábajú 
aromatické víno, a slúži  aj ako výborné stolové hrozno. Naj-
neskoršie dozrievajú rizling vlašský a rizling rínsky. Tie obe-
rajú len okolo 15. októbra. 

Na chotínskych pieskovitých kopcoch často škodia úrodu 
jarné mrazy, najmä na rovinách.

V posledných rokoch stále častejšie sa objavia aj hubové 

ochorenia, ako peronospóra, múčnatka, biela hniloba. Pro-
ti nich gazdovia používajú postreky. 

Iné práce vo viniči cez rok: jarné rezanie, podlom,  zastrká-
vanie letorastov, osečkovanie, odlistenie zóny strapcov, obe-
račka. Pôdu viniča cez rok treba obrábať: jarná odoráv-
ka, ručná okopávka okolia kmienka, celoročná mechanická 
kultivácia, jesenná priorávka. Mnohí gazdovia už používajú 
modernejšie metódy na obrábanie pôdy: čistočné zazelene-
nie medziradia a plné trvalé zatrávnenie pôdy v medziradí.
Oberačka až dodnes je veľkou rodinnou udalosťou. Vte-
dy celá rodina pracuje vo viniči. Ženy zbierajú úrodu, muži 
pracujú vo vinohradoch: odstopkovanie, miaganie, lisova-
nie, meranie a regulovanie obsahu cukru. Vylisovaný mušt 
nechajú dokvasniť v drevených sudoch v pivniciach.    

Chotínski gazdovia cez rok dávajú veľký pozor na udržanie 
kvality vína. Starajú sa o sudoch, víno viackrát pretáčajú, 
pričom  dezinfi kujú nádoby sírou.

Keresd meg a névnapokat a naptárban, magyarázd el a hozzájuk fűződő jóslást! 
Ismersz- e a faludban ilyen nevű embert? 

Nájdi meniny v kalendári a vysvetli pranostiku! Poznáš v obci ľudí s takými menami?

Vince 

József

György

Pongrác

Szervác

Bonifác

Orbán

Berta

Simon, Júdás

Csurran-csöppen Vince,  Tele lesz a pince.

Szent Józsefk or nyissad, (szőlőt) Ha vízben áll is a lábad.

Szent György-napi dörgés, Jó bortermés.

Sok bort hoz a három ác, Ha felhőt egyiken sem látsz

Orbánnak napja hogyha fényes,A vincellér, mint páva, kényes.

Az Úr színeváltozása A szőlőknek tarkulása.

Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ.

Dátum:

feladat
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Okolie Chotína je známe aj o vinárstve.Chotínčania sa už 

dávno  zaoberajú s pestovaním viniča a výrobou vína.   V roku 

1978 roľnícke družstvo usporiadalo parcely  a vymeralo kaž-

dému gazdovi 6 ha viniča pred svojou vínnou pivnicou. Tie-

to viniče majú výbornú polohu. Chotínčania pestujú vinice na 

moderných kordónoch.

Kde bolo, tam bolo bol raz jeden Chotín

Zmeny názvu obce
Hetény név sok titkot rejt. Lehet sok minden. Az enciklopédiák szerint ez egy ősi férfi név, nevének jelentése hetedik gyer-
mek. Egy rövidebb „kirándulásra” hívunk most bennetek, melyen részben bemutatjuk falunk névváltozásinak történetét.
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Obec sa prvýkrát spomína v roku 1075 (ako Wagetuin), kedy ju kráľ Štefan I. dáva ostrihomskému arcibiskupstvu. 

V roku 1223 je uvedená ako „villa Hett en“ predaná komárňanskému archidiakonovi. O trvajúcom význame obce 

svedčí, že sa o nej zachovalo veľa historických listín a pomerne dobre poznáme jej starú históriu.

Esztergomský čítajúci kanonik Sixtus prenechal roku 1258 zdedené zeme synom svojej sestry. Okolo polovice 13. 

storočia tu žili poddaní ostrihomského arcibiskupa, kráľovskí dvorníci i poslovia a koniari.  Od roku 1305 sa obec 

stáva majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Keď sa stala obec majetkom esztergomského arcibiskupa, joba-

gióni sa neskôr stali jeho zemanmi - predialistami. Na začiatku 16. storočia tu žili zemianske rodiny Att yayovcov, 

Acsayovcov a Kozmaovcov, predtým tu vlastnil majetkové diely Zsigmond Szentiványi.

Töltsd ki a Hetény-totót! Vyplň TOTO!
feladat

1

Hetény, ősi férfi név. Jelentése. 1 2 x

1. Bátor 2. Erős férfi x. Hetedik gyermek

Hetény/Chotín je staré mužské meno, znamená: 1 2 x

1. Smelý 2. Silný muž x. Siedme dieťa

2

Az államalapítás után melyik évben szerepel falunk neve egy kódexben? 1 2 x

1. 1 075 2. 1124 x. 1200

Po založení štátu Štefanom svätým je spomenuté v jednom kódexe meno našej obce, z ktorého roku pochádza? 1 2 x

1. 1 075 2. 1124 x. 1200

3

A Gesta Hungarorumban hogy szerepel Hetény neve?? 1 2 x

1. Heten 2. Heryn x. Hetyn

V Geste Hungarórum v akej podobe nájdeme Chotín? 1 2 x

1. Heten 2. Heryn x. Hetyn

4

Melyik könyvtárból való oklevélen említik Hetényt 1258-as keltezéssel? 1 2 x

1. Pozsonyi Nemzeti 2. Nyitrai Levéltár x. Széchenyi könyvtár-Budapest

Dokument z roku 1258 spomína našu obec, kde sa nachádza tento dokument? 1 2 x

1. v Bratislave 2. v Nitre x. v Budapešti

5

Mikó mester által Esztergomhoz kerülnek a hetényi földek. Hogyan? 1 2 x

1. ajándékozás 2. végrendelet x. adásvétel

Akým spôsobom sa dostali chotínske polia od majstra Mikóa k Ostrihomu? 1 2 x

1. darovacou listinou 2. záveťou x. kúpnou zmluvou

6.

Milyen nyelven íródott  az 1307-ben keltezett  oklevél szövege? 1 2 x

1. Ógörög 2. Latin x. Magyar

V akom jazyku bol písaný dokument o Chotíne z roku 1307? 1 2 x

1. starogréčtine 2. latinsky x. po maďarsky

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Hetény 61

1228-ban villa heten néven szerepel falunk az ok-
iratokban

Mikó mester végrendeletében, Hetynben levő bir-
tokát az esztergomi érsekre hagyományozza., 1305-
ben, így megint csak Esztergomhoz kerülnek a 
hetényi földek. 

1307-ből való az első olyan oklevél, aminek elkészí-
tése és megírása HETÉNYBEN történt. Az oklevél-
ben Tamás érsek a nemeseknek engedélyt ad, hogy 
KIS-BUCSÁNYBAN kápolnát építsenek. A szöveg 
az oklevélre magyarul van ráírva.

Paulus országbíró levelét Visegrádon írták 1345-ben, 
ebben a levélben 48 alkalommal említik Heten-t

Hivatalos térképünk is van Hetényről, ezt az 1. kato-
nai felmérés során készített ék, 1782-ben. 

A második katonai felmérés során, 1822-69-között  
szintén készített ek Hetényről hivatalos térképet. Ez 
viszont már a községhez tartozó Csenke dülőt ábrá-
zolja.

Villa Heten polgári társulás összeállítása

Az okiratok alapján össze tudjuk 
foglalni Hetény névváltozásait, amely 

egészen 1223-ig vezethető vissza.

Paulus országbíró levele
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Jelöld az időegyenesre községünk neveit! Az időpont alá írd a község nevét!
Vyznač na časovej priamke názvy obce!

Írd át mai magyar nyelvre az 1307 - ben Hetényen íródott  levél mondatát!
Napíš text v správnej maďarčine!

„Junius 12: Telegdi Csanád Esztergomi XXIV. Érsek maga elé idézi Szt. Jakab nyolcadjára Miklós 
Várkony – i lelkészt szem baja miatt , maga nem végezheti személyesen az isteni szolgálatot, más 
papnak ezt engedélyezni nem engedte.”

1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350

Árpád ház
kihalása 1301

Sz. István
1 000 - 1 038

II. András
1 205 - 1 235

IV. Béla
1 235 - 1 270

I. Nagy Lajos
1342 - 1382

feladat
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Töltsd ki a Hetény-totót! Vyplň TOTO!Folytatás. Pokračovanie.

Másold le a névváltoztatásokat, írd le mai írott  
betűkkel! Napíš – nakresli názvy obce!

feladat

feladat

7

Paulus oklevelén hányszor említett ék falunk nevét? 1 2 x

1. 48 2. 36 x. 24

Koľkokrát sa nachádza v dokumente Paulusa názov Chotína? 1 2 x

1. 48 2. 36 x. 24

8

Hányadik katonai felmérést készült 1782-ben?? 1 2 x

1. 3 2. 1 x. 10

V poradí koľkáte vojenské meranie sa uskutočnilo v roku 1782? 1 2 x

1. 3 2. 1 x. 10

9

Miről készült a 2.katonai felmérés? 1 2 x

1. Szt.Péter főutvona 2. Komárom x. Csenke dűlő

Druhé vojenské meranie zmapoval: 1 2 x

1. hlavnú cestu do Sv. Petra 2. Komárom x. Čenkovce

10

Mett ől meddig  ismertek Hetény  névváltoztatásai? 1 2 x

1. 1223-1345 2. 1000-1734 x. 1503-1604

Dokument z roku 1258 spomína našu obec, kde sa nachádza tento dokument? 1 2 x

1. 1223-1345 2. 1000-1734 x. 1503-1604

11

Hány helyen végeztek régészeti ásatásokat Hetényen? 1 2 x

1. sehány 2. tíz x. három

Na koľkých lokalitách sa uskutočnili archeologické vykopávky v Chotíne? 1 2 x

1. na žiadnom 2. na desaich x. na troch

12

Mely lelet tett e világhírűvé Hetény községet? 1 2 x

1. Kelta karkötő 2. középkori földvár romjai x. Római kori település maradványok

Chotín sa stal svetoznámym vďaka archeologickému nálezu, bol to: 1 2 x

1. keltský náramok 2. ruiny stredovekého hradu x. sídlisko z rímskeho obdobia

Találatok száma:
Celkovo správnych tipov:
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Keress a táblázatban az ásatásokhoz kapcsolódó 
szavakat! Nájdi slová v osemsmerovke!

AVAROK, KELTÁK, KARKÖTŐ, 
LELETEK, URNÁK, ALAPY GY, DELI, ÖREG

Chotár obce je nepretržite osídlený už od staršej doby 

bronzovej, keď sa tu našlo popolnicové pohrebis-

ko severopanónskej kultúry (na vyvýšenom mieste v 

dnešnom cintoríne). Z neskorej doby bronzovej pochá-

dza dôležité popolnicové pohrebisko chotínskej kultú-

ry v polohe Sasüllö a Simítós (okolo 1000 hrobov). 

Pozoruhodné je bohatstvo tunajšieho nálezového ma-

teriálu (zbrane, šperky, predmety osobnej potreby a 

pod.), ktoré Chotín preslávili aj za hranicami Sloven-

ska. Z doby rímskej sa v tráckom pohrebisku našiel 

ojedinelý nález bronzovej spony. Na polohe Delihegy 

sa našla veľká osada z tohto obdobia. V polohe Alsó - 

Kenderföld sa zas našli nálezy zo staršej doby rímskej. 

Stopy po archeologických vykopávkach zmizli, väčši-

na ľudí už ani nevie, čo sa našlo v chotínskych loka-

litách. Archeológovia rozdelili náleziská na 10 loka-

lít, ktoré označili rímskymi číslicami I až X, a v týchto 

lokalitách sa na 30 miestach konali vykopávky z rôz-

nych období. 

régészeti 
ásatások 
Hetényen

B A V A R O K

A L C S U A E

D E L I R L L

K L E K N A T

I E Ö V Á P Á
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Többek között  egy kora vaskori temetőt, melyben a trák és 
szkíta nemzetségek tagjai temett ék el halott aikat (300 sír); 
egy késő bronzkori temetőt, ahol az elhamvasztott  marad-
ványokat urnákba helyezték (600 sír); egy kelta temetőt (47 
sír) és egy Árpád-kori falu maradványait. 

A múlt maradványainak feltárásánál sok hetényi lakos 
vett  részt. Volt, hogy ők értesített ék a régészeket a talált 

tárgyakról, mint például 1976-ban az iskola tanulói, akik 
felhívták a fi gyelmet a homokbányászatkor előkerült régi 
cserepekre. Sikerült megmenteni egy vaskori kvád falu he-
lyét is, melyet a római korban alapított ak (2 - 3. század).

Ezen ismeretek tudatában érdemes továbbra is fi gyelni a 
nagyobb földmunkákat, kerteket, mélyebb árkokat, mert a 
hetényi föld még sok őskori értéket rejthet magában.

Ratimorsky Piroska, régész

feladat
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Történelmi leletek a hetényi határban

Rólunk írták: 

Hetény község és környéke a régészeti kutatások szempont-
jából is jelentős, nem csak helytörténeti, de európai viszony-
latban is. A régészek az eltelt 60 évben olyan értékes tele-
pülések és temetők maradványait tárták fel és mentett ék 
meg, melyek európai kapcsolatokra mutatnak. Mint például 
a keltákéra, akik magukkal hozták a kifejlett  kézművességet, 
a vasérc feldolgozását, a fazekasság fejlesztését és sok más 
dolgot, ami Nyugat-Európában fejlődött  ki. 

A legrégebben itt  lakó civilizáció nyomait háromezer évre 
(bronzkor) visszamenőleg  határozták meg. Falunk és annak 
határa egészen a középkorig folyamatosan lakott  terület volt. 
Több néptörzs tagjai telepedtek le ezen a vidéken (szkiták, 
kelták, kvádok, avarok, magyarok). Hetény csaknem töret-
len benépesülése a bronzkortól egészen a középkorig arra 
vall, hogy ezen a területen erős hatalmi központ volt, amely 
a fontos dunai gázlókat és kereskedelmi utakat ellenőrizte.

Az első régészeti leletek homokbányászat közben kerültek 
elő a 19. század végén. 1905 és 1935 között  Alapy Gyula ko-
máromi levéltáros és régész végzett  nálunk néhány ásatást. 
Ő volt az, aki 1912-ben az Archeologiai Értesítő régészeti fo-
lyóiratban leírt egy Hetényen megtalált bronzkést.

Községünk így vált ismertt é nem csak a szaktudomány kép-
viselői, de a nyilvánosság számára is. Az 1950 és 1980 között  
a régészek folyamatosan végeztek ásatásokat a falu határá-
ban és a faluban is.

bronzkés

Keresd meg a térképen ezeket a dűlőket!
Nájdi na mape tieto pozemky!

brbrbrbrrrrrrrbrrrrbrrrrrrrrbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbrrrrrrrrrrrrrrononononoooonooonooooonoooonononooooooonooooooooooooooo zkzkzkzkzkzkkzkzkésésésésésésésésséés

Az állomástól falunk 

irányába haladva a Rókás, 

a Sasüllő és a Símítós 

dűlőkön a régészek több 

értékes települést és temetőt 

tártak fel.

feladat
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Historické nálezy v okolí Chotína

Térkép a következő oldalon

Részletes térkép a következő oldalon
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Halmdombom is voltak ásatások, 
sajnos azonban a helyet nem tudjuk beazonosítani.
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Hetény térképére rajzold be az említett  tavakat! 
Gyűjts adatokat a Hetényen régen előforduló tavakról! 

Nakresli do mapy staré jazerá obce!

Hetény község a török háborúk után népesült be újra, vala-
mikor az 1606 – os év után. A Vág és a Garam folyók vidéké-
ről érkeztek az új lakosok a mai Aszeg és az Őrspuszta, vagyis 
a mai Sunnyogó falurészre. Az új lakók a házaikat agyagból 
döngölve épített ék. 

Az építkezéshez szükséges anyagot a falu bizonyos részeiről 
ásták ki. Az így kiásott  földterület az esőzések és a hóolvadás 
következtében vízzel telítődött  és így keletkeztek a község ta-
vai. Pl. Komjáti – tó, Cigánytó, Kocsis-tó, Kocsma-tó, Teme-
tő-tó, Fődíte, Nagy-tó egy része.

Komjáti, vagy Bordán - tó
az 1800-as években Komjáti-tó néven volt ismeretes. A tó a 
Bordán család háza előtt  terül el, elnevezése is innen ered. 
Ismeretes mint Komjáti tó is, mivel az 1800-as évek elején a 
Komjáti család lakott  itt . A Templom utcában volt található. 

Cigánytó
az 1975-ös évre a tófenék már feltöltődött , a Sport utca vé-
gén volt található.

Födíte
a Hencz-közben volt található

Gere - tó
az Alsó-Kis utcában volt található, a Gere család háza előtt . 
Az 1970-es években ezt az elnevezést már nem használták.

Kocsis -tó
a Kocsis köz mellett  volt található: a Kocsis köz összeköti az 
Aszegen a Fő utcát a Templom utcával.

Kocsma - tó
az elnevezést a közelében lévő kocsmáról kapta, ami a 70-
es évek végén már nem volt meg, ez a mai Sport utca alsó 
végén volt található.

Nagy - tó
a falu felszíni vizeinek a befogadására készült valamikor az 
1700-es évek végére. Ez a falu legnagyobb tava, mára már 
az egyetlen. A régebbi időkben innen szállított ák a jeget a 
mészárosok a jégvermükbe.

Patkánytó
Az Alsó-Kis utcában volt. Elnevezését a patkányok-
ról kapta, amik a tóban tanyáztak. Mára már nem létezik, 
rekultiválták a talajt és nyárfákkal ültett ék be.

Temetőtó
a Temetősor és a Temető között  terül el.

Hol is voltak ezek a tavak?

Po Tureckej okupácii do našej obce znovu prišli ľudia od rieky Váh a Hron a usadili sa v častiach obce: Aszeg, Őrspuszta. Svoje 
domy začali stavať z hliny, ktorú získali z jazernej oblasti našej dediny.  Kde sa nachádzali tieto jazerá, to sa dozvieš v ďalších 
častiach.

feladat
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Döntsd el, melyek igazak a következő állításokból! A hamisakat javítsd ki, és írd le helyesen! 
Napíš, ktoré tvrdenie je pravdivé a ktoré je nepravdivé!

Egészítsd ki a táblázatot úgy, hogy egymás mellé kerüljenek a nagyvilágban 
és községünk területén történt események! Doplň tabuľku!

Az Árpád-korból nagyon sok oklevél, írásos emlék maradt ránk, ezek között  ott  találhatóak a Hetényhez kapcsolódó 
oklevelek is.

Községünk Alapy Gyula 1912-ben megjelent bronzkés leírásának köszönhetően vált ismertt é, mivel ezt a bronzkést 
Hetényen homokbányászat közben találták.  

A Sasüllő dűlőn található urnatemető maradványai a bronzkor  halstatt  kultúra hetényi csoportjába tartoznak. 

Az 1950 és 1990 között  a régészek néhányszor végeztek ásatásokat a falu határában és a faluban is.

IGAZ            HAMIS

IGAZ            HAMIS

IGAZ            HAMIS

IGAZ            HAMIS

Időpont Hetény Nagyvilág

bronzkor

vaskor

1075

1223

1307

1606

1782

1872

1976

feladat

feladat

00 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Hetény68

Régi hetényi tavak
Chotínske jazerá v minulosti

Térkép a következő oldalon

Nagy Józsefné Viczena Margitka gyűjtése, 1974
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Alkoss párokat! Vytvor dvojice! Rakd a szavakat a megfelelő helyre! 
Egészítsd ki a szöveget, így megtudhatod 
a kender biológiai jellemzőit!
Doplň chýbajúce slová do textu!

külön növényen, makkocska, lágy, ujjasan összetett , 
egyéves, szélporozta, ivarától, elfásodik

Kender szára  olaj a főzéshez

Olajpogácsa  tüzelő

Magja   ruha

Rostanyaga  állatoknak eledel

feladat

feladat

A kendertermesztésről / O pestovaní konope
Hetény községhez tartozó földek közé tartozott  az  Alsó- és Felső – Kenderföld dűlők is. Ezen 
területek megnevezése arra utal, hogy itt , nálunk jelentős kendertermesztés folyt. 
A kender Nyugat-Ázsiából származik. Termesztési ideje rövid, mindössze 90 – 105 nap. Min-
den részét fel lehetett  használni:
• Dudvás, fás szárát tüzelőnek használták;
• Magjából kinyert olajat főzéshez használták;
• A préselés során keletkezett  maradékot („olajpogácsát”) állatoknak adták;
• Rostanyagából ruhákat és kötelet készített ek. 
Feldolgozásához sok vízre volt szükség.
Kender (Cannabis sativa, azaz „hasznos kender”) a kétszikű növények osztályában a kenderfé-
lék (Cannabaceae) családjába tartozik.
A kender az egyik legősibb ipari növény, az ember már ősidőktől fogva termesztett e. 
A magyarok is már a honfoglalás előtt  ismerték a növényt és feldolgozásának módját. 

A kender .................................... növény. Szára kezdet-

ben ....................................., de a vegetáció végére erősen 

..................................... A szár magassága /1-4 m/ függ 

a vetés sűrűségétől és a növény..................................... 

A szár vastagságát és elágazódását szintén a ren-

delkezésre álló terület és az ivar határozza meg.   A 

kender levele .................................... A kender eredetileg 

kétlaki, azaz .................................... foglalnak helyet a 

hím /porzós/ és a női /termős/ virágok. A kender

.................................növény. Termése ....................................

Biológiai jellemzői: 

A kendernek fejlett  gyökérzete van, 
amely azonban a föld felett i részekhez 
viszonyítva kicsi - ezért tápanyagok-
ban gazdag talajon lehet termeszteni.

olvasmányn 

-

fé-

olllvvvasmá

Hetényről jött em, mesterségem címere…

Hetényről jött em, mesterségem címere…
Prichádzam z Chotína, moje remeslo je...

7300

Miért fontosak a tavak egy falu életében? Fogalmazd meg néhány mondatban! 
Akú dôležitú úlohu zohrávajú jazerá v živote ľudí!

„1833-ban született  a nagyapám Hetényen. 16 – 17 éves lehetett , vagy még fi atalabb, mi-
kor vót az a háború, mikor itt  harcoltak a németek, oroszok meg a magyarok. (Szabadság-
harc ideje alatt  a Csenke erdőben valóban folytak komoly harcok. Pot császári tábornok 
onnan indított a támadását, Klapka György csapatai pedig a hetényi vasútállomás mellett  
gyülekeztek. - szerzők megjegyzése). Egyszer elfogtak egy csikóst a Rúzsa Sándor bandá-
jából. Mentünk ki a szöllőbe, mikor megállt itt  az öregapám a Szuh Benőnek a szérűjéné 
és azt mondta:

“No, fi am, nézd-e, itt  történt az a Rúzsa Sándor emberivel. Itt  elfogták és azt akarták, 
hogy mutassa meg, hogy tud az ustorra bánni. Követelte, hogy akkor adják oda neki az Ő 
saját lovát és akkor bemutatja. Persze, kordont álltak a németek. Odavezett ék  neki a lo-
vát és rápatt ant. Körül futott  a kordonban. Beléjük nyirt az egész bandába és akkor mi-
kor odaért a Fődite gödörhöz, közibük vágott  és uzsgyi, elmenekült. De, akkor már a Hosz-
szúk laposán jött ek elejbe vagy huszonöten a betyárok. De hol táboroztak a betyárok, azt 
nagyapán nem tudta megmondani. „

Jakab Lajos (szül. 1903) története, lejegyezte Zajos Ernő, 1974

Môj starý otec sa narodil v r. 1833. Mal asi 16 – 17 rokov, keď chytili zbojníka zo skupi-
ny slávneho zbojníka Rúzsa Sándora. Chceli ho presvedčiť, aby im  ukázal, ako vie za-
obchádzať s bičom. Zbojník  zato  žiadal   svojho koňa. Vyhoveli mu, sadol si na koňa, a 
bičom sekol medzi nich. Tak utiekol cez jamu Fődite

feladat

feladat
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Pot tábornok a Csenke tisztásán táborozik, 
Klapka serege bekeríti a táborozó sereget. 
Milyen útvonalon vezetnéd Klapkáékat? 
Merre mennél, ha csak a mai aszfaltos uta-
kat használhatnád?  

Vyznač cestu Klapku 
za generála Pot!

Térkép az előző oldalon



De mi is jellemző a hetényi 
viseletre? 
Pár viet o chotínskom kroji 
Íme néhány érdekesség:
Fiatalember viselete: kacat (kabátszerűség), priccsesnadrág (Bricsesz 
nadrág szó elferdítése) gyakrabban fekete posztóból, szövetből, a fel-
ső lábszáron bővebbre, a csizma felett  elálló félkörívvel, az alsó láb-
száron pedig szűkre szabott , elöl gombolódó nadrág, melyet kivéte-
lesen zsinóroztak is; asztregánsipka (egy juhfajta prémjéből készült). 

Fiatalasszony viselete: ünneplő bordó plüssblúz, plüss rakott  majcos 
szoknya (majc – szoknya szegett  felső része), kanalas kendő (hajat le-
szorító kendő), 5 – 6 nagyon kikeményített  alsószoknya

Eladójány viselete: rakott  szoknya blúzzal, hajában pántlika, színes 
szalagokkal díszített  kötény, nyakában 5 soros ezüst nyaklánc(nyáron 
csipke helyett esített e)

Szüle (nagymama) viselete: lipityő - macaj (ujjas női blúz), péntő (női 
alsó ing), rakott  felsőszoknya

Találd ki, mire gondoltunk! Íme néhány 
találós kérdés, melyet iskolatársaitok 
állított ak össze.
Hádaj, načo myslím?

Anyám kender, apám takács, 
Lehet, hogy már visel az ács.

(szerző: Takács Dániel)

Ha engem felszőnek, anyag lészen belőlem,
Viselet lehet belőlem is,
Használhat engem Őkelme is.

(szerző: Lucza Levente)

feladat

Konopa Siata (Cannabis Sativa) patrí do čeľade  rastlín konopovitých (Cannabaceae). Má rozvitú koreňovú sústavu, ale 
ešte väčsie nadzemné časti. Preto sa pestuje na pôdach bohatých  na živiny. 

Je jednoročná, dvojdomá rastlina. Výška rastliny závisí od pohlavia a od vzdialenosti výsevu (1 - 4 m). Listy sú chlpaté, 
rozdelené do piatich až siedmich separátnych lístkov. Samčie strapcovité súkvetie sa nachádza na konci stonky. Samičie 
súkvetia sú v pazuche listov. Konopa je opelená pomocou vetra. Koncom júla sa začína žatva konopi, čo v dávnych dobách 
robili so špeciálnou kosou alebo rukou.

Konope sa v našich zemepisných šírkach zrejme vyskytovalo a pestovalo už od mladšej doby železnej. Pestovanie konope 
hlavne za účelom výroby látok a lán je charakteristické aj pre stredovek. No k jeho výraznému rozmachu prišlo až počas 
feudalizmu, keď sa pestovalo na panských aj poddanských majeroch. Po vytrhaní sa nechali v snopoch uschnúť. Následne 
sa niekoľko dní máčali zaťažené kameňmi v jazerách, veď v Chotíne bolo veľa menších jazier. Po vysušení sa trepali na tr-
lici, až opadalo všetko pazderie. Dlhé vlákna sa vyčesali a stočili. Vzniknutá kúdeľ sa priviazala na praslicu. Odtiaľ sa vy-
ťahovali tenké vlákenká, ktoré sa spriadali na točiace sa vreteno. (Prv sa vretienko krútievalo ručne, neskôr pomocou ko-
lovrátka.) Potom sa určené množstvo priadze navinulo na motovidlo. Vzniknuté pradená sa bielili v drevenej zvárke (zasý-
pali sa drevným popolom a polievali horúcou vodou). Po vypláchaní a vysušení sa nite zmotávali do klbiek.

fela
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Általában július vége, augusztus első harmada a rostkender 
aratási ideje. Régen kézzel - kendervágó kaszával - aratt ák, 
vagy tövestül nyűtt ék ki a kendert. 

A kender rostjából készült, jó nedvszívó tulajdonságok-
kal rendelkező kelme volt a férfi ak és a nők alsóruházatá-
nak anyaga.  Belőle készültek a takarók is. Tartós volt, köny-
nyű volt a tisztántartása. Fehér színe széppé tett e a visele-
tet, mely a sok használatt ól megpuhult. 

A sűrűre vetett , vékonyszálú kendert kis kévékbe kötött ék 
és jól megszárított ák.  Magvait kicsépelték, majd kipréselték 
belőlük az olajat. Ezt edényekben tárolták és a főzésnél zsír 
pótlására használták.  A préselés során visszamaradt pogá-
csát az állatokkal etett ék meg. 

A növény szárát mocsarakba, kisebb tavakba taposták. 
(Mint tudjuk, Hetényen sok kis tavacska, mocsaras terület 

volt). A vízben a dudvás szár megpuhult, levált a rostanyag-
ról.  A sáros, piszkos anyagot kimosták majd ismét megszá-
rított ák. A megszáradás után a fás, dudvás részt összetör-
ték és kirázták belőle a pozdorját (kenderkötéskor a ken-
der fás részeinek töredéke, kóccal vagyis csepüvel kevered-
ve). Az apró részeket még apróbbra törték, tilolták (A tiloló 
egykarú emelő módjára működik: az egyik végén csapszeg-
gel rögzített  vágókarját (álla, nyelve) belevágják az alsó pár-
huzamos élek közé, hogy a keresztbe fektetett  kender- vagy 
lenszárakat megtörje, ill. megtisztítsa a pozdorja szilánkjai-
tól).  Hogy szálak vékonyak legyenek, kifésülték szögekkel 
sűrűn kivert gerebenen.  Az így előkészített  rostokat úgy kö-
tött ék össze, hogy a szálak ne keveredjenek össze. Ez a köteg 
került  fonáskor a guzsalyra.  A fonó asszony két ujjával eb-
ből úgy húzta ki a szálakat, hogy egyenletes vastag legyen. 
A megfont fonál a rokkáról a vetélőre került.  Olyan hosszú 
részekre osztott ák, hogy a takács könnyen fel tudta venni a 
szövőszékére.

Így készült hát a vászon, melyből megvarrták a gatyát, a pétőt, inget 
(ümög), kötényt (kötíny), asztalterítőt, ágylepedőt. Viseletünk kialakulását 
és változását tehát nagyban befolyásolta  ez a mezőgazdasági tevékenység. 

Találd ki!
Hádaj, načo myslím?

Párosítsd a szerszámot a munkafolyamathoz!
Vytvor dvojice!

Főnyőtt  a fa, hegyibe,
De nem a maga tövibe!
Öreg madár csipegeti,
De nem a maga begyibe!

Tiloló

Gereben

Guzsaly

Vetélő

Rokka

A megfont fonál állomása a szövőszék előtt 

Megtöri a kender szárát

Kifésül

Fonáskor erre kerülnek a szálak

Ebből húzzák ki a szálakat, hogy egyenletes vastagok legyenek(Nagy Józsefné Viczena Margitka 
gyűjtése, guzsallyal kender)

feladat

feladat
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Töltsd ki a keresztrejtvényt!
Vyplň krížovku!

MEGFEJTÉS: egy erősebb anyag, amit főleg ruhák készítésére használnak; szövet. Gyapjúból szőtt  
vagy gyúrt kelme, melyet férfi ruhákra, s télre való női felöltőkre használtak;

1. A leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt, melyet ünnepélyes alkalmakkor a lakodalomig viseltek. Ebben 
maradt a vénlány, akinek nem jutott  férj és így nem volt módjában, hogy ezt letegye.

2. Régi cipő neve
3. Mellény
4. Kendervászonból készült, a női alsótestet takarta 5 – 6 db, másik neve péntő – pendely
5. Széles színes szalag
6. Az alsó szoknyákra ilyen rakású felső szoknyát viseltek, melynek anyaga selyem, sifon, kékfestő, delén, bársony vagy 

brokát volt

Érdekes az esküvői viselet is. Kezdetben fekete volt a meny-
asszonyi ruha – a lányok siratt ák lányságukat. Fejükön mir-
tuszkoszorú, melyet fokozatosan váltott  fel a fátyolt. A fátyol 
divatját a mocsiaktól lesték el. A szegényebb férfi aknak nem 
jutott  esküvői ruhára mindig pénz, ezért a Hetényi Reformá-
tus Gyülekezet az Ő részükre csináltatott  egy kék posztó öltö-
zetet, amit a templom tornyának az első szintjén egy sűrű vá-

szon tarisznyában őriztek és onnét lehetett  elvinni. „Én még 
látt am ezt a ruhát, a harangozó Kosdi bácsi nekem megmu-
tatt a. Sajnos a II. világháború után eltűnt. Ez a ruha is feke-
te szövet gombokkal volt díszítve és az ellenzős nadrág fekete 
zsinórozással volt díszítve a régi viselet mintájára.” 

Zajos Ernő gyűjtéséből, 1978

A feldolgozott  kendert téli estéken megfonták, majd a hely-
beli takácsnál – Ollé Mártonnál, vagy a szomszéd községben 
megszövett ék. Az ebből varrott  ruhákat szapulással tisztítot-
ták. A szapulás a mosás egy módja, még az 1930 – as években 
is végezték Hetényen. Ilyenkor összejött ek a rokonok, isme-
rősök egy családnál. Már az előző este összeszedték a pisz-
kos ruhát, beáztatt ák és a szapulóba rakták. A ruha tetejére 
a hamuruha került, erre tett ék a hamut, melyet gyűjtögett ek 
az év folyamán. Erre öntött ék rá a pitvarban a katlanban me-
legített  forró vizet, mely kilúgozta a hamut. Ezt a folyamatot 

többször megismételték, így a lúgos víz könnyen kiáztatt a a 
piszkot a ruhából. Mikor a víz már elszíneződött , kiszedték 
a szapulóból a ruhát, s a kútnál mosófával mosni kezdték. A 
mosás az asszonyok feladata volt, a víz hordása és a ruha ki-
csavarása a férfi aké. Mivel a mosáshoz sok vízre volt szük-
ség, azért igen gyakran a szapult ruhát kocsira rakták és vagy 
a Zsitvára vagy a Dunára vitt ék kimosni. Szárítás után a ru-
hát mángorlón simított ák ki – vasalták.  Még a háború után 
sokáig - a 60-as évekig biztos, mert még a nagymamák is em-
lékeznek rá - mostak pelenkát is a Nagy-tóban.

 Szapulás, mosás / Pranie v minulosti
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S a végére maradt néhány szó, 
mely viseletünkhöz tartozik:
Pufándli – derékvastagító ruha-hurka
Plé – a szoknya aljára varrott  anyag
Alangyáré – „Olyan alangyárénn van őtözve, pedig van rendös gönce!”
Elemezne – „Elemeznénn áll rajta a ruha!” (rendetlenül)
Mizli – levarrt hajtás a blúzon

Húzd a ruhásládákba a megfelelő viseletet! Daj šaty do správnej debny!

Jelöld nyíllal, nevezd meg 
a népviselet egyes elemeit!

Označ jednotlivé časti kroja 
a napíš ich pomenovania!

Eladójány Fiatalasszony

pántlika
rakott  szoknya péntő priccsesnadrág

kacagány
lipityő kanalas kendő

asztergánsipkapántlikamajcos szoknya

kacat

Fiatalember Szüle

feladat

feladat
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A képen Zajos Jánosné szül. Szalai Etel látható hetényi 
viseletben az 1920-as évek végén. Mit visel?

feladat

Hírek



Szerencsetojások / Vajíčko šťastia

A határban kel-
ta ruhacsatot találtál. 

Beszolgáltatt ad a komá-
romi múzeumnak. Az ellen-

felek dobnak, te lépsz. 

V chotári si našiel keltskú spo-
nu, ktorú si odovzdal do Podu-
najského múzea. Protihráči ho-

dia kockou, Ty postúpiš na-
miesto nich!

Végigvágott  anyád a hát-
sódon dobszíjjal, Jajgatva 

járd körbe az asztalt! 

Bol si neposlušný, mamička ťa 
zbila opaskom z výšivkárskeho 
bubna. Obehni stôl raz a pokri-

kuj, že ťa to bolí!

Ahány régi nevét tudod 
a faludnak, annyiszor két 

mező előre! 

Koľko starých mien Chotína vieš 
vymenovať, dvakrát toľko políčok 

postúpiš dopredu!

Az utolsó pillanatban 
elmaszáltad a drukkolást. 
Kezdd újra a 18-as mezőn! 

V poslednej chvíli si zašpinil vzor-
kovanú látku na vyšívanie. Po-

stúp na políčko číslo 18!

Aki tudja, mit gyűj-
tött  Ágh Tibor Hetényen 

a hetvenes években,
 léphet előre 2-t. 

Keď vieš, čo zbieral Tibor Ágh na 
začiatku 70. rokov v Chotíne, mô-

žeš ísť 2 políčka dopredu!

Mit csinált Dózsa Zsi-
ga a hetényi csárdában? 
Minden jó válasz 3 mező 

előre, a rossz 3 hátra.

 Čo robí Zsiga Dózsa v chotínskej 
čarde?. Za všetky dobré odpovede 

postúpiš o 3 políčka vpred, za 
nesprávne 3 políčka vzad!

Kiket tanított  
Tarczy Lajos Pápán?

Ahány híres tanítványt meg-
nevezel, annyit léphetsz előre.

Koho učil Tarczy v Pápe?
Koľko ich vymenuješ, toľko 

políčok môžeš postúpiť ďalej.

Me-
lyikük sze-

repel egy hetényi 
mesében? „a szép öz-

vegyasszony”, „az ördög”, 
„a kakas”. A jó válasz 5 mező 

előre, a rossz ugyanannyi hátra. 

Povedz, či „pekná vdova“, alebo 
„kohút“, alebo „diabol“ je hlav-
ným hrdinom chotínskej roz-

pávky? Za dobrú odpoveď 
môžeš postúpiť o 5 po-

líčok vpred.

Kösd össze a pontokat! Mit látsz a képen? Mire használták ezt a tárgyat? 
Spoj bodky! Čo je na obrázku!

feladat
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Találd ki, hogy mire gondol-
tunk! A képrejtvény megfej-
tése egy összetett  szó. Melyik 
tevékenységhez kapcsolódik? 
Írd le!

Hádaj, na čo myslím?

feladat

K pravidelným činnostiam v domácnosti patrilo aj v minulosti pranie odevov a bielizne a to v riekach Žitava a Dunaj. Odev 
sa obyčajne menil raz do týždňa, v sobotu alebo v nedeľu, keď sa roľníci dôkladne poumývali a obliekli sa do sviatočného 
odevu. Špinavý odev sa odkladal do komory na žŕdky, do truhly alebo sa voľne ukladal na zem. Sviatočné súčiastky sa ne-
prali vôbec alebo sa prali len zriedkavo. Každodenné súčiastky a plachty zhotovené z hrubého domáceho konopného a ľa-
nového plátna sa prali niekoľkokrát do roka, a vždy pred veľkými sviatkami (Vianoce, Veľká Noc). Starší spôsob prania bolo 
tzv. zváranie pomocou horúcej vody a popola v špeciálnej drevenej nádobe s otvorom v spodnej časti. Takéto pranie trva-
lo najčastejšie dva dni. Bielizeň sa sušila rozvešaná okolo domu po plotoch, na drevených žŕdkach, prípadne sa nechala len 
tak voľne usušiť na pažiti. 
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Szerencsekérdések / Kartička šťastia

Mit jelent? HAJLOK 
Čo znamená „Hajlok“

Mit jelent? KIÓDZKOLÓDIK 
Čo znamená „kiódzkolódik“

Mit jelent? MÓDIKLA 
Čo znamená „Módikla“

Mit jelent? VERŐCKE 
Čo znamená „Verőcke“

Mit jelent? DRUKKOLÁS 
Čo znamená „drukkolás“

A piros pött yös mezőre lépve húzz egy szerencsetojást! 
A kék pött yös mezőn szerencsekérdést húzhatsz! 

Ha tudod a választ a kérdésre, még egyszer dobhatsz!

A határban kel-
ta ruhacsatot találtál. 

Beszolgáltatt ad a komá-
romi múzeumnak. Az ellen-

felek dobnak, te lépsz. 

V chotári si našiel keltskú spo-
nu, ktorú si odovzdal do Podu-
najského múzea. Protihráči ho-

dia kockou, Ty postúpiš na-
miesto nich!

Végigvágott  anyád a hát-
sódon dobszíjjal, Jajgatva 

járd körbe az asztalt! 

Bol si neposlušný, mamička ťa 
zbila opaskom z výšivkárskeho 
bubna. Obehni stôl raz a pokri-

kuj, že ťa to bolí!

Ahány régi nevét tudod 
a faludnak, annyiszor két 

mező előre! 

Koľko starých mien Chotína vieš 
vymenovať, dvakrát toľko políčok 

postúpiš dopredu!

Az utolsó pillanatban 
elmaszáltad a drukkolást. 
Kezdd újra a 18-as mezőn! 

V poslednej chvíli si zašpinil vzor-
kovanú látku na vyšívanie. Po-

stúp na políčko číslo 18!

Aki tudja, mit gyűj-
tött  Ágh Tibor Hetényen 

a hetvenes években,
 léphet előre 2-t. 

Keď vieš, čo zbieral Tibor Ágh na 
začiatku 70. rokov v Chotíne, mô-

žeš ísť 2 políčka dopredu!

Mit csinált Dózsa Zsi-
ga a hetényi csárdában? 
Minden jó válasz 3 mező 

előre, a rossz 3 hátra.

 Čo robí Zsiga Dózsa v chotínskej 
čarde?. Za všetky dobré odpovede 

postúpiš o 3 políčka vpred, za 
nesprávne 3 políčka vzad!

Kiket tanított  
Tarczy Lajos Pápán?

Ahány híres tanítványt meg-
nevezel, annyit léphetsz előre.

Koho učil Tarczy v Pápe?
Koľko ich vymenuješ, toľko 

políčok môžeš postúpiť ďalej.

Melyi-
kük szerepel 

egy hetényi mesé-
ben? „a szép özvegy-

asszony”, „az ördög”, „a ka-
kas”. A jó válasz 5 mező előre, 

a rossz ugyanannyi hátra. 

Povedz, či „pekná vdova“, alebo 
„kohút“, alebo „diabol“ je hlav-
ným hrdinom chotínskej roz-

pávky? Za dobrú odpoveď 
môžeš postúpiť o 5 po-

líčok vpred.



Mit jelent? HAJLOK 
Čo znamená „Hajlok“

Mit jelent? KIÓDZKOLÓDIK 
Čo znamená „kiódzkolódik“

Mit jelent? MÓDIKLA 
Čo znamená „Módikla“

Mit jelent? VERŐCKE 
Čo znamená „Verőcke“

Mit jelent? DRUKKOLÁS 
Čo znamená „drukkolás“

A piros pött yös mezőre lépve húzz egy szerencsetojást! 
A kék pött yös mezőn szerencsekérdést húzhatsz! 

Ha tudod a választ a kérdésre, még egyszer dobhatsz!

Ismét néhány találós kérdés diáktársaitoktól:  
Hádanky od Vašich spolužiakov: 

Piszkos ruhákat napont mosok, 
Úgy imádnak engem a fi atalok.
Találd ki a régi nevem,
Hogy a megfejtés a Tiéd legyen!

Ha gyűrődött  a ruha, én jövök,
Vasból vagyok s forrón gőzölgök.
Régi nevem kicsit más,
Találd ki, hisz ez a megoldás.

feladat

(szerzők: Pluhár Katalin, Mészáros Nikolett a, Bolla Edina)

Hetényen ugyan kevesen, de régóta foglalkoznak méhészett el. 
Kezdetben szalmából font kasokban tartott ák a méhcsaládokat,
később már fából készített ek a méhcsaládok számára kaptárakat. 
Az első kaptárak hátsó nyitásúak voltak, a mai modern kaptárak 
pedig már felülről nyithatóak. A méhészek kereteket helyeznek 
bele, melyekre a méhek viaszsejteket építenek. Ezekbe rakják a pe-
téket és ezekbe gyűjtik a mézet.

A méhészet sok munkát, és nagy hozzáértést igénylő foglalkozás. 
Ezért régebben főleg a tanult emberek (tanítók, papok) méhész-
kedtek. (Hetényen a Bordán tanító család is foglakozott  méhészet-
tel. Házuk a mai óvoda épületével szemben állt, mely előtt  tó 
volt. A méhkasaik  az udvaron voltak elhelyezve.) Ma csupán két 
idősebb méhész van a faluban, akik szívesen átadnák tudásukat a 
fi ataloknak - akár nektek is, gyerekek- és keresik utódaikat. Fon-
tos, hogy ez a foglalkozás fennmaradjon falunkban is, hiszen a mai 
világban egyre inkább a méheknek köszönhető a növények be-
porzása, a jó terméshozam. Fontosak az emberek számára a méhek 
termékei is: a méz, a virágpor, a propolisz, a méhpempő, de akár a 
méhméreg is, sőt az emberek a méhviaszt is felhasználják. 

Méhészet / Včelárstvo

szalmából 
font kas

 fából készített  kas
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A Csenke erdőhöz köthető egy szintén régi 
hetényi foglalkozás – a méhészet.



Mérjétek fel az osztályban, melyikőtök ismeri a hetényi méhészeket! Ki és milyen méhterméket 
használ? Tudjátok-e melyik mire használható, milyen gyógyhatással bírnak? Gyűjtsétek össze is-
mereteiteket és foglaljátok táblázatba!

Robte prieskum v triede, kto pozná chotínskych včelárov! Kto z vás používa produkty včiel 
a aké? Viete, že ktoré produkty na čo a ako sa používajú, aké liečivé účinky majú? Pozbierajte 
svoje poznatky a zahrňte do tabuľky!

feladat

Hogyan néz ki? tárolás Felhasználás Gyógyhatás

méz

virágpor

propolisz

méhpempő

méhviasz

A hetényi méhészek a kaptáraikat saját kertjükben tartják, mé-
heik egész évben ugyanazon a telephelyen maradnak, ugyan-
is megfelelő távolságban találhatók jó méhlegelők (Csenke 
erdő akácfái, repceföldek, vadvirágos területek). Kép: méhész 
kaptárakkal

A biológia órákon már magtanultunk néhány dolgot a méhek-
ről, most ismerkedjünk meg a méhész feladataival az év során, 
hátha ti is kedvet kaptok a méhészkedéshez!

A méhészek télen sem pihennek. Feladatuk: a kaptárak időn-
kénti ellenőrzése, keretek készítése – melyek alapul szolgálnak 
a méheknek a viaszsejtek építéséhez, a méhek élelem készleté-
nek  időnkénti ellenőrzése, s ha szükséges, pótlása – kristály-
cukorból készített  cukorsziruppal, melyet a hetényi méhészek a 
kaptár felső részében helyeznek el. 

Tavasszal a családok létszámának ellenőrzése, tavaszi takarítás.

Május elején az anya és fi asítás áthelyezése a kaptár kisebbik 
részébe, a fészekbe, valamint a fészek bővítése. 

Az akácvirágzás  előtt  az előző évi és tavaszi vegyes méz kivé-
tele abból a  célból, hogy az akácméz tiszta, jó minőségű legyen.

Jó hordás esetén új építendő keretek behelyezése. A rajzás meg-
fi gyelése, s a befogható rajok új kaptárba helyezése. Az akácvi-
rágzás után az akácméz kipergetése.

Az üres kereteket visszahelyezik a kaptárba. A pergetőből a mé-
zet kannákba, majd hordókba teszik. A falubeliek leginkább az 
akácmézet kedvelik, mert szép világos színe van, állaga sokáig 
megmarad, nem kristályosodik, mint a virágméz.

Atkairtásként füstölést is végeznek.

Augusztus vége felé felmérik a mézkészlet mennyiségét, s ha 
szükséges, cukorszirupos etetést végeznek. 

Az ősz közepe- vége táján a keretfedőkre vastagon újságpapírt 
hajtogatnak a téli hideg ellen. Majd lezárják a kaptártetőt.

A falubeliek leginkább

az akácmézet kedvelik.
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Játsszátok el, hogy az osztályotok egy méhcsalád! Válasszatok anyát, heréket, dolgozókat – ügyel-
jetek a létszámra! A dolgozók felének feladata lesz kirepülni( kimennek az osztályból), találni egy 
méhlegelőt (helyszínt, amiben megegyeznek), majd visszatérve némán, tánccal, mozdulatokkal rá-
vezetni a méhcsalád többi tagját, hol van a lelőhely.  

Zahrajte, že ste včelia rodina. Zvoľte matku, trúdov a lietaviek – dávajte pozor na počet! Polovi-
ca lietaviek ide nájsť pastvu(idú von z triedy a dohodnú sa v mieste), potom sa vrátia a bez reči, len s 
pohybom, tancom musia navodiť ostatných, na aké miesto si mysleli.

A néphit szerint nem szúr a méh, ha karácsonykor és Szent István napján...
(Vajon mit kell tennie a méhésznek?)

Ha a méhes gazda meghalt, gyászfátyollal vonták be a méhkast és  bekiabáltak a kasokba:
„meghalt a gazdátok!” 
Ha ezt nem teszik... (mi történik?)

Lakodalomkor pedig vörös posztóval terített ék le a kasokat, hogy...
(Miért?)

Fejtsd meg a betűrejtvényt, 
és megismerheted ezeket a hiedel-
meket!

Vyrieš šarády!

feladat

feladatA méhekkel kapcsolatban 
több népi hiedelem is 
kialakult.

M  A  S  D  T  N  A  L  O   N  A  K     M  I  D  A  R  A  N  A

A  H  E   M   K   É      E  SZ  P  A  T  U  L  L  U  N  K.

A      K  É  H  E  M      D  A  V  I  G  N  A  K  J  A

V Chotíne už dávno sa zaoberajú obyvatelia aj so včelárstvom. Včelárstvo je ťažké po-
volanie, ktoré vyžaduje odborníkov, preto sa s tým v minulosti zaoberali najmä učitelia 
a  farári. Dnes v dedine iba 2 rodiny majú včelstvá. Oni by radi naučili aj mladým toto 
krásne povolanie, lebo vedia, že včeli majú veľký význam v prírode, a že produkty včiel 
pôsobia pozitívne na zdravie človeka. (med, peľ, propolis, včelia kašička)

Chotínski včelári pestujú včeli vo vlastných záhradách. V okolí Chotína sú dobré vče-
lie pastvy.                

Včelári v celom roku pracujú s včelstvami.
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Osszátok fel az osztályt 3- 4 fős csoportokra! A csoporton belül osszátok 
ki a helyzetet és a szerepeket! Játsszátok el a történetet úgy, hogy a meg-
adott  szavakat bele kell foglalnotok a párbeszédbe! 

a. Egyik csoport kendert akar telepíteni a hetényi határba, a másik cso-
port ellenzi. Felhasználandó szavak: tilolás, guzsaly, gereben, űrhajó

b.  Méhek beszélgetnek, az akác vagy a virágméz lesz idén a kelendőbb. 
Felhasználandó szavak: pergetés, sonkó, rajzás, színházbérlet 

c.  Gyűlésre hívják a hajlokok gazdáit,  mert egy befektető megvenné az 
egész területet. Felhasználandó szavak: prés, lisztharmat, Irsai Olivér, 
iskolapadJ

á
t

é
k
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Sorold be a munkafolyamatokat az egyes évszakokhoz!
Zoraď jednotlivé pracovné činnosti včelára k ročným obdobiam!

feladat

Tél

Tavasz

Nyár

Ősz
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Valamikor réges – régen élt Hetényen egy nagyon szép özvegyasszony. Derék, dolgos, 

becsületes és tiszta volt, ezért igen sok kérője akadt, de Ő egyikhez sem akart felségül 

menni. Dühbe jött ek a kikosarazott  kérők. Megátkozták a szép özvegyet, hogy a követ-

kező kérője ne legyen más, mint maga az ördög. Telt múlt az idő. Az asszony már kezdte 

elfelejteni az átkot, már csak álomnak hitt e az egészet. Egyik este valaki megkopogtat-

ta az ablakát. Kinyitott a és látja ám, hogy egy szemre való deli legény áll az ablaka alatt . 

Kéri az asszonyt, hogy engedje be, mert fontos mondanivalója van a számára. Az asz-

szony jóhiszeműen be is engedte. S ekkor, uram teremtőm, a deli legény ördöggé válto-

zott . Eljött  megkérni az özvegyasszony kezét, aki ijedtében, félelmében majd szörnyet-

halt! Így szólt az ördög a rémült asszonyhoz:

- Engem nem lehet ám kikosarazni! Én csak egyszer jött em el hozzád! Mi-
kor leszel hát az enyém? Megteszek érted mindent, amit kívánsz!

Törte a fejét a szép özvegy, hogy mit is kérjen, amit az ördög nem tud teljesíteni és így 

megmenekül az ördöggel való házasságtól. A következőket gondolta ki:

- Ha estétől a hajnali kakasszóig betemeted a Dunát homokkal és szőlőt 
telepítesz rá, akkor nem bánom, a Tiéd leszek!

Ördög legyen a talpán, aki ezt teljesíti! – gondolta magában az özvegy. Alig esteledett  

be, amikor az ördög hozzáfogott  a rett entő nagy munkához. Még jó messze volt az éj-

fél, mikor a Dunát már betemett e és kezdte rá telepíteni a szőlőt. Az asszony látott  min-

dent az ablakból és csak sírt – rítt ! Egyszer csak nagyon vidám lett , furfangos ötlete tá-

madt. Kiment az udvarra és kezével verni kezdte a két combját és éktelenül kukorékolt 

hozzá. Meghallott ák ezt a kakasok is az ólakban és ők is elkezdtek kukorékolni. Az ör-

dög azt hitt e, hogy elkésett  és szégyenében elfutott . Többé sosem tért vissza. Az öregek 

még most is emlegetik, hogy azért nincs Heténynek folyója, mert az ördög betemett e. 

Dékányné Parák Éva gyűjtése, 1974

Kedysi dávno v Chotíne žila krásna vdova. Raz priešiel za ňou čert, chcel si  ju zobrať za ženu. Vdova sľúbila svoju ruku, 

ak čert pochová koryto Dunaja a na to miesto zasadí hrozno  a to všetko do rána, pred prvým kohútim kikiríkaním. Čert 

sa dal do práce, pracoval rýchlo, preto sa vdova zľakla a začala plakať. Keď už mala vyplakané oči, niečo ju napadlo. 

Vybehla  na dvor a začala hlasne kikiríkať. Zobudili sa kohúti na susedných dvoroch a začali aj oni hlasne kikiríkať. Po-

čul to čert, a z hanby, že sa mu nepodarilo splniť úlohu utiekol. Odvetdy nemá Chotín rieku. 



Kisfaludy Károly: Mit csinál a gólya? novellája nagy valószínűséggel a 
hetényiekről szól. Igaz ugyan, hogy a novellában egyszer sem szerepel 
Hetény neve (XXX van jelölve), de az irodalomtörténet többször említi, hogy 
Kisfaludy gyakran járt erre. A rendszeres fogatváltások a községházán tör-
téntek (mai Lilla Galéria – régi jegyzőlak). Innen pontosan rálátni arra a 
helyre, melyet Kisfaludy a novellában leír.

A hetényi Nagy-tó – Száz évvel ezelőtt  Hetényen rengeteg 
tó volt. Az emberek betemett ék, vagy kiszáradtak. Ezek kö-
zül mára már csak a Nagy-tó maradt. A 80-as években azon-
ban ez is veszélybe került. Az utolsó pillanatban sikerült csak 
megmenteni. 1983-ban kimélyített ék, s a nádast elkezdték 
kordában tartani. 1925 – ben berlini fi lmesek forgatt ak itt , 
s lefi lmezték a nagy tavat is. Több hetényi is szerepelt a fi lm-
ben, mára már azonban csak a Komáromi Lapok hasábajain 
olvashatunk erről az eseményről. Az anyagot nem sikerült 
megszerezni, mivel a berlini fi lmvállalat akkor magánkézben 
volt. 

A hetényi Nagy-tavat  a 2000-es években újra veszélybe so-
dorta az elszennyeződés (többen beleengedték a háztartá-
sok szennyvizét, és beledobálták a szemetet), az elnádasodás, 
majd a víz leapadása. A község 2010-ben azonban újra kimé-
lyítt ett e, kitisztítt att a. A tavat 2011 óta magánvállalkozó bérli, 
és mint horgásztavat üzemelteti. A tó közepén található fél-
szigeten az összes öreg, veszélyes és allergén nyárfát kivág-
ták, új fákat telepített ek.  A tó közepén álló halászcsárdát fel-
újított ák, a belső parton horgászhelyeket létesített ek.

A külső parton hagyják a nádat elterjedni, hogy a halaknak 
búvóhelyül szolgálhasson, illetve megőrizték  a régi fűzfákat 
és nyárfákat.

Azóta a tó körül pihenőhelyeket is létesített ek. Így a Nagy-tó 
a közepén álló, Gólya csárdával együtt  falunk egyik legszebb 
és leglátogatott abb része lett .

Tudod, hogy hol járunk?
Vieš, kde sme?

Kultúrtörténeti ki(be)tekintő…
Kultúrne rozhľady

Chotínske jazero oproti škole – krátka charakteristika ja-

zera: Pred viac ako 100 rokmi bol Chotín plný malých ja-

zier, z ktorých na dnes ostalo už len Veľké jazero. Toto ja-

zero vyschlo, ale v roku 1983. začali vyschnuté jazero vy-

hlbovať kvôli povodniam, aby mohla voda z ulíc odtiecť 

do blízkeho kanála. Chotínske jazero nahrali aj fi lmári. V 

roku 1925 bol v Komárome premietaný fi lm pod názvom 

„Cigánybárónő“ (Cigánska barónka) pod réžiou Szentir-

maiho z Berlínskeho fi lmového inštitútu, kde spoznať jaze-

ro, kostol ale aj chotínsky kroj., kostol ale aj chotínsky kroj.

hetényi Nagy-tó

fűzfa 
a tónál
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H
ír

ek

bejárat a tó közepén 
álló csárdához

A tóba minden tavasszal , márciusban halászható halakat te-
lepítenek: pontyot, dévért, kárászt. 2012-ben hoztak néhány 
compót és amúrt is. Eddig nagyméretű halakat telepített ek, 
amik rögtön horgászhatók, de tervezik a kisebb, nevelhető 
halak telepítését is. Évente 10 q halat telepítenek.  A halgazda 
rendszeresen ellenőrzi a vízminőséget, tervezik a halak ete-
tését és gyógyszerezését is.

2012 nyarán a hosszan tartó szárazság miatt  a víz szintje na-
gyon lecsökkent, a tó nyugati részén a vízmélység alig érte el 
a 0,5 m-t. Azóta a víz szintje helyreállt, azaz a keleti sarkon és 
a Gólya csárda előtt i széles területen a 2,5 m –t is eléri.

Mivel a keleti részen a legmélyebb a víz, így késő ősszel itt  
hűlik le legkésőbb, ezért a halak erre a részre húzódnak, így 
itt  érdemes leginkább horgászni. Ilyenkor érdemes horgászni 
csukára és harcsára.

Tavasszal azonban a délnyugati, sekélyebb részeken valószí-
nűbb a jó kapás. Tavasszal inkább a fehér halakra érdemes 
horgászni, mint a ponty.  

A horgászok többnyire pontyot fognak, de van a tóban még 
süllő, fogas, csuka, amur és harcsa is. A kifogott  compó-
kat nem vihetik haza a horgászok, vissza kell dobni a tóba. 
A compó hasznos hal, a sérült halak sebeinek begyógyításá-
ban van jelentős szerepe, ezért a hetényi Nagy-tóban védel-
met élvez.

Nagy-tó keleti rész

Nagy-tó 
délnyugati 
része

A tó alaprajza segítségével 
néhány érdekességet 

tudhatsz meg:
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Feladat matematikát és földrajzot kedvelőknek: 
Keresd meg a földrajzi atlaszban, hogy melyik ausztriai tó fekszik Hetényhez legközelebb! Milyen útvonalat válasz-
tanál, ha onnan haza kellene tekerned kerékpárral? Milyen hosszú lenne az út km-ben kifejezve? (Használd a térkép 
méretarányát!) Ha sebességed átlagosan 20 km/h lenne, mennyi ideig tartana az utad pihenés nélkül? Fejezd ki órák-
ban és percekben is!
Úloha pre milovníkov matematiky a geografi e: 
Nájdi na mape jazro v Rakúsku, čo leží najbližšie k chotínskemu Veľkému jazeru. Akú trasu by si zvolil, ak by si musel 
odtiaľto dostať domov bicyklom. aká dlhá by bola cesta v km-och? Koľko času by trvala cesta, ak by si bicykloval bez od-
dychu s priemernou rýchlosťou 20km/h? Dľžku času  si vyjadri v hodinách aj v minutách!

Tó neve / Názov jazera::

Útvonal során érintett  nagyobb városok: / Najväčšie mestá počas cesty:

Út hossza km-ben: / Dĺžka cesty v km:

Időtartama órában kifejezve: / Čas cesty v hodinách:

Időtartama percekben kifejezve: / Čas cesty v minútach:

feladat

A káros halak közül a Nagy - tóban az egyik nagyon elszaporodott . 
Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudhatod, melyik ez a halfaj. 
Vyplň krížovku! 

Megfejtés:

1. Hetény legnagyobb tava
2. Ekkor érdemes a tó keleti részén hor-

gászni 
3. Nagytestű, nagybajuszú ragadozó hal
4. Leggyakoribb hal a hetényi Nagy – tó-

ban
5. Ilyen volt a tó vize 2012 nyarán
6. Az ő dolga a víz minőségének ellenőrzé-

se és a halak etetése
7. Épület a tó közepén
8. E nélkül nem szabad a tavon horgászni
9. A halak doktora a Nagy – tóban védel-

met élvez
10. Hosszú orrú ragadozó hal
11. Ebben az évszakban a délnyugati sekély 

részen sok ponty fogható 

-

ott . 
aj. 

feladat

Ez a hal Ausztriából származik, valószínű, hogy a hetényi tóba  a vízimadarak lábán, tollán meg-
ragadt ikrákból került. Veszélyes, mert  nagy étvágyú mindenevőként elpusztítja az ikráktól kezd-
ve  az apróbb  halakon keresztül a nagy  halakat is. Csónakból merítőszákkal halásszák a a cso-
portokban úszó halakat, így próbálják irtani, és megvédeni a többi halfajt. Egyetlen haszna talán, 
hogy az elpusztult halakat is megeszi.
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Pred viac ako 100 rokmi bol Chotín plný malých jazier, z ktorých na dnes ostalo už len Veľké jazero. Toto jazero vyschlo, ale 

v roku 1983. začali vyschnuté jazero vyhlbovať kvôli povodniam, aby mohla voda z ulíc odtiecť do blízkeho kanála. Chotín-

ske jazero nahrali aj fi lmári. V roku 1925 bol v Komárome premietaný fi lm pod názvom „Cigánybárónő“ (Cigánska barón-

ka) pod réžiou Szentirmaiho z Berlínskeho fi lmového inštitútu, kde spoznať jazero, kostol ale aj chotínsky kroj.

Chotínske Veľké jazero bolo opäť ohrozené znečisťovaním vody (mnohí  vypúšťali odpadovú vodu z domácností  do jazera, 

alebo hádzali smeti do vody) vznikom trstiny a odlivom vody. V roku 2010 obec  dala jazero vyhĺbiť a vyčistiť. Od roku 2011 

si jazero prenajal súkromný podnikateľ a teraz ho prevádzkuje  ako rybník. Na ostrovčeku uprostred jazera boli vyrúbané 

všetky staré nebezpečné stromy a alergénne dreviny a uskutočnila sa aj výsadba stromov. Bola zrenovovaná rybárska čar-

da a po nasadení rýb na vnútornom brehu jazera vytvorili lovné miesta pre rybárov. 

Na vonkajšom brehu jazera nechajú trstinu rozšíriť, aby slúžila ako úkryt pre ryby a uchovali aj staré vŕby a topole.

Odvtedy okolo jazera vybudovali miesta pre oddych. Chotínske Veľké jazero a Čarda u bociana sa tak stali najkrajším 

a najnavštevovanejším miestom našej obce. 

Na jar priebehom mesiaca marec nasadia ryby určené výlučne na lov: kapry, pleskáče, karasy. V roku 2012 sa tu vyskytlo 

aj niekoľko amurov a lieňov. Doteraz  nasadili len väčšie ryby, ale vytvárajú si podmienky aj pre chov rýb. Ročne nasadia 

takmer 10q rýb.  Rybný hospodár pravidelne kontroluje kvalitu vody, stará sa o kŕmenie rýb a ich dobrý zdravotný stav.

V lete 2012 dlhodobé sucho pôsobilo pokles vodnej hladiny, na západnej strane jazera hĺbka vody dosahovala ledva 0,5m. 

Odvtedy je vodná hladina v pôvodnom stave, teda vo východnej časti jazera a pred čardou dosiahne 2,5m.

Z pôdorysu chotínskeho jazera sa môžeš  dozvedieť veľa zaujímavých vecí:

Nakoľko na východnej strane je voda najhlbšia, koncom jesene sa tu  ochladí voda najneskoršie. Ryby sa zdržiavajú v tejto 

časti jazera, teda  je to rozhodne najvhodnejšie miesto pre lov najmä šťuky a sumca.

Na jar v juhozápadných častiach jazera v plytkej vode je pravdepodobne lepší kapás. najmä pri love bielych rýb, napr. 

kapra.

Rybári chytajú väčšinou kapra, ale sa tu vyskytujú aj ďalšie druhy rýb, napr.: zubáč, šťuka, amur aj sumec. Ulovené liene je 

rybár povinný hodiť späť do vody. Lieň je užitočný, má funkciu pri hojení rán rýb, preto je chránená ryba v chotínskom ja-

zere. Z neužitočných rýb sa tu rozšíril sumček čierny. Táto ryba pochádza z Rakúska, dostala sa k nám rôznym spôsobom, 

niektoré ako ikry prilepené na nohách vodných vtákov.  Je to veľmi žravý druh, ktorý ničí ikry, menšie aj väčšie ryby. Rybá-

ri ich lovia  z člnov podberákom s cieľom ich zničenia a ochrany ostatných druhov rýb. Jediným úžitkom sumčekov je to, že 

konzumujú  uhynuté ryby.

Osztálytársaitok közül ki szokott  horgászni a hetényi Nagy-tavon? A horgászok ismertessék 
a többiekkel a helyi horgászszabályokat! Meséljétek el legjobb horgászélményeteket is!

Kto z vašich spolužiakov je rybárom? Oboznámte svojich spolužiakov s miestnym poriadkom 
rybolovu! Porozprávajte aj svoje najzaujímavejšie rybárske zážitky?

feladat



Tinka

A Lilla Galéria Csokonai Vitéz Mihály szerelme után lett  elnevezve. Vaj-
da Júlia a hetényi lelkész felesége volt, Dunamocsól származott . Csak né-
hányszor találkozott  a költővel, aki azonnal beleszeretett  ibolyakék szeme-
ibe. Feleségül is akarta venni a fi atal lányt, de szülők ellenezték, s gyorsan 
férjhez adták egy jóval idősebb férfi hoz. Özvegységre jutása után, már idős 
korában ment hozzá Végh Mihályhoz, aki egy erőszakos, iszákos ember 
volt. Lilla boldogtalan házasságában csak Csokonai saját kezével írt ver-
seskötet jelentett  némi vigaszt. Kérte, hogy vele együtt  temessék el a köte-
tet, de a rokonok nem tett ek eleget az utolsó kérésének sem. Vajda Júlia is-
merte Tarczyt is. Idős korában Tarczy egyik testvérének Klárának a lánya 
– Krisztína – Tinka gondozta Őt.  A Lilla Galériát a 80 – as években átépí-
tett ék, ennek egyik részében található Zajos Ernő nyugalmazott  tanár nép-
rajzi gyújteménye.

Részlet a dunamocsi házasságkötési anyakönyv-
ből: Végh Mihály prédikátor és nemes Vajda 
Juliánna néhai Almási Lévai István özvegye ösz-
sze eskett ett ek Bársony János esp.alistári tisztele-
tes, Czike Dénes szácsi lelkész, Barsi János almási 
lelkész, Nagy Sámuel komáromi lelkész

Hol járunk? 
Vieš, kde sme?

Galéria Lilla – Galéria Lilla dostala meno po láske, múze básnika Mihály Csokanaiho Vitéza. Lilla bola manželkou miestne-

ho kalvínskeho farára a pochádzala z Moče. V  80. rokoch bola budova prerobená na galériu, ktorá slúži na organizovanie 

výstav umelcov. V jednej časti budovy je umiestnená zbierka – stála expozícia p. E. Zajosa o Chotíne. Sú tu staré predmety, 

zariadená izba, kroj, obrazy a  fotografi e. Predná izba je venovaná Lille, čiže Júlii Vajdaovej, ktorá bola nešťastnou manžel-

kou chotínskeho kňaza. Lilla poznala aj Tarczyho a jeho sestru Kláru, ktorá žila so svojou rodinou v Chotíne a mala za dcéru 

Kristínku – Tinku, ktorá opatrovala Lillu.

Vajda Júlia 
házassági 
levele
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Fotó: Kis Dominik

Református templom a 18. század 2. felében épült. Egyik nagy értéke a ba-
rokk klassziciszta stílusban készült szószék. A Járási Műemlékfelügyelőség 
így ír mai templomunkról, ami a falu harmadik temploma: „1792 – ben épült, 
később kicsit alakított ák. Egy hajós, lezárt, hozzáépített  toronnyal és egye-
nes födémmel... . A torony neobarokk fedelet  kapott  órával. A belső enteri-
őr teljesn sima, kétoldalon kórussal... . A templom belterülete 234 m2, hosz-
sza 28m, szélessége 9m.“

A templom egyik legismertebb lelkésze Sajószentpéteri Márton, akit több 
mint 350 éve választott ak ide lelkésznek. Borsod – megyében (Magyaror-
szágon) született . 1666 – tól lekésze Hetény községnek. 

A királyi Magyarországon az 1670-es évekre kimondott an megerősödött  a 
protestánsüldözés, amely összekapcsolódott  a Habsburg uralkodó közpon-
tosító törekvéseivel. Méreteit és hatását tekintve az úgynevezett  gályarab-
per volt ennek a csúcspontja: 1674-ben Pozsonyban több száz protestáns lel-
készt idéztek bíróság elé és kollektívan felségárulással vádolták meg őket. 
A lelkészek három megoldás közül választhatt ak: vagy lemondanak lelkészi 
hivatalukról, vagy külföldi száműzetésbe mennek, vagy átt érnek a római ka-
tolikus hitre. A vádlott ak többsége elfogadta a feltételeket, de néhány tucat 
lelkész nem volt hajlandó erre. Az ellenállók sorsa gályarabság lett  az Adriai-
tengeren, amelyből holland és svájci segítséggel 1676-ban szabadultak meg. 
A zürichi egyteme professzora Johann Heinrich Fries (1639-1718) albumá-
ban találkozhatunk Szentpéteri Márton nevével is: 118r Martinus Sajo Szent 
Petrin. 1676. 24. Julii1. Ebben az albumban azon prédikátorok neve szerpel, 
akik ide kerültek gályarabnak. Zürich vezető szerepet vállalt a gályarabok 
megsegítésében, ugyanis a svájci protestáns kantonok pénzgyűjtő akciójá-
ban irányító szerepet játszott , majd ezt követően a gályarab-lelkészek továb-
bi sorsáról is gondoskodott : befogadta az összes üldözött et és biztosított a el-
látásukat is.

A régészeti ásatásokból kiderült, hogy az Alsó Kenderföldön egy kö-
zépkori templom maradványait találták meg. Ennek teljes hossza 
10,9m szélessége pedig 6,26m. Az épület közepén találtak egy fejjel le-
felé borított  üstöt, mely valószínűleg a kincsek elrejtésére szolgált.

Hol járunk?
Vieš, kde sme?

Reformovaný kostol bol postavený v 2. polovici 18. storočia. Jeho vzácnosťou je kazateľňa v barokovo-kla-
sicistickom štýle. Na základe archeologických vykopávok z roku 1957 bolo zistené, že v lokalite Chotín IX 
(Dolné Konopište, Alsókenderföld) sa našiel kostol zo stredoveku. Je to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom 
a polkruhovitým uzáverom. Celková dĺžka tohto objektu je 10,9m a šírka 6,26m. Uprostred SV polovice to-
hoto objektu sa našiel v hĺbke 45cm hore dnom obrátený hlinený kotlík Nad ním bola uložená jedna teh-
la, možno vo funkcii schránky niekdajšieho pokladu vo vnútri sakrálnej stavby. Najznámejším farárom 
nášho historického kostola bol Márton Szentpéteri, ktorého počas prenasledovania protestantov odsúdi-
li. údaje oňom nájdeme aj v meste  Zurich.

Református 
templom
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Fotó: Takács Kamilla

Fotó: Rancsó Sarolta
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Mi a barokk jellemzője? 
Mutasd be a templomi szószék alapján! 
Aké sú charakteristické znaky baroku!

Rajzold le a középkori templom alaprajzát, közepén a 45cm átmérőjű üstt el! Segít az üst kiegészített  
rajza! Ügyelj a méretarányokra! (Segítség az előző oldalon)
Nakreslite pôdorys stredovekého kostola.

Hol találunk még barokk építményeket a nagyvilágban és a közelben? 
Használd az internetet! 
Nájdi pomocou internetu barokové stavby vo svete a v okolí!

Mit jelent a protestáns kifejezés! 
Čo znamená slovo protestantizmus?

feladat

0 10 cm

Kultúrtörténeti ki(be)tekintő… 91

0 300 km

Jelöld be Európa térképen Svájcot – Zürichet és Hetényt! Kösd össze őket! Számítsd ki a méretarány segítségével, 
hány kilométert tett  meg Sajószentpéteri Márton, míg gályarabságának helyszínére ért! 
Vyznač na mape mesto Zurich a našu obec!



ÉDESANYÁM MEGFOGTA A KEZEMET
HOGY MEG NE ÖLELJEM A SZERETŐMET.
KIHÚZTAM AZ ÉDESANYÁM KEZÉBŐL A KEZEMET,
MÉGIS MEGÖLELTEM A SZERETŐMET

GYÁVA LEGÉNY, KINEK NINCS SZERETŐJE.
KINEK NINCSEN KIVARROTT ZSEBKENDŐJE.
KIVARROM A ZSEBKENDŐMET CSIPKÉSRE, RÓZSÁSRA,
A HETÉNYI LEGÉNYEK BOSSZÚJÁRA.

A 3. Versszakban az utolsó két sor ismétlődik

2.

3.

MI KOR MEN-TEM VA - SÁR - NAP A    TEMP    -    LOM       -       BA

CI  -  PŐM - SAR-KA       EL  -  A   -    KADT A        BO     -     KOR        -        BA.

RÓ-ZSA   -   Á - GA

HAD  Ő  - LEL-HES - SEM-MEG     A    SZE     -     RE      -      TŐ         -        MET.

E  -  RESZD  EL    A           LA-GOS   SZÁ-RÚ        CI   -   PŐ         -        MET,

Mikor mentem vasárnap a templomba

2
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2
4

2
4

2
4

A képen három fontos emléket látsz. 
Melyek ezek, s minek állítanak emléket? 
Na obrázku vidíš historické pamiatky! 
Pomenuj ich!
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A templom mellett i paplakban 

tanultak a hetényi asszonyok 

kézimunkázni. Jó időben a paplak 

udvarán, rossz időben nagyobb 

családoknál készített ék az azsúr 

kézimunkát, mely szó szerint 

világhírűvé tett e falunkat.

Az 1870-es években a kézimunkázás virág-
zó házi ipar volt Hetényen, ezt bizonyítja a 
Milléniumi Kiállítás bíráló bizott sága által 
a Hetényieknek adományozott  7 cm átmé-
rőjű bronz emlékplakett , melyet Beck Ödön 
Fülöp készített 

Az ügyesebb, leleményesebb asszonyok 
járták a vásárokat, Pestre is eljutott ak, s itt  
is kínálták portékájukat. Magukkal vitt ék 
mintacsíkjukat, s a megrendelők ez alap-
ján választhatt ak, hogy milyen mintázatú 
kézimunkát szeretnének. Két öreg hetényi 
zsidó kereskedő – Weis és Singer urak, pe-
dig felvásárolták a hetényi asszonyok kézi-
munkáit, így került a „Nagyvilágba“.

Az azsúrt az teszi különlegessé, hogy nem kell a mintát rányomtatni az anyagra, hanem úgy kell kiszámolni. Kezdetben 
fehér gyolcsra varrtak fehér cérnával. 1900-ban megrendezett  Párizsi világkiállítás nemcsak a hetényi postamesternő-
nek - Szelle Margitnak, de Heténynek is szép sikert és hírnevet hozott . Szelle Margitot csipkeverés hímzésért elismerő 
oklevéllel jutalmazták. Erről a jeles eseményről a Komáromi Lapok hasábjain olvashatunk:  „Mint a hivatalos francia 
lap hiteles magyar fordítása nyomán közöljük, vármegyénk kiállítói közül a következők nyertek kitüntetéseket. ...Em-
lítést érdemel, hogy a szakosztálynak a vármegyén kívül lakó tagjai közül a csoportban... csipkeverés, hímzésért Szelle 
Margit (Hetény) elismerő oklevelet, ... lett ek kitüntetve. Szívből üdvözöljük a kitüntetett  kiállítókat!”

olvasmány

olvaaasmán

Milléneumi emlékplakett , 
Beck Ödön Fülöp munkája

Do histórie obce patrí aj história výšivkárstva, vďaka čomu sa stal Chotín svetozná-
mym. V roku 1870 organizovali veľkostatkár Géza Baranyai s manželkou kurzy výšiv-
kárstva, aby podporili už pekne sa rozrastajúci domáci priemysel v obci. Ženy si osvo-
jovali výšivkárstvo s použitím techniky ažúr. Pripravili si vzorkovník, chodili s ním  po 
jarmokoch a ponúkali svoj tovar. Objednávatelia si podľa vzorkovníka vyberali, akým 
vzorom má byť vyšitý obrus alebo posteľná bielizeň. Dostali sa aj na Miléniovú výsta-
vu do Budapešti, kde získali za svoju prácu bronzovú medailu. V r. 1900 sa zúčastnili 
aj Svetovej výstavy v Paríži, kde obdržala pani Margita Szelleová, chotínska poštár-
ka, pamätný list za unikátnosť. Komárňanské časopisy sa v týchto rokoch často venu-
jú domácemu chotínskemu priemyslu. 
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BÁDOGOZZÁK A HETÉNYI TEMPPLOMOT.
KILENC KISLÁNY HORDJA RÁ A BÁDOGOT.
KILENC KISLÁNY, KILENC BARNA LEGÉNNYEL,
MINDEGYIK A MAGA SZERETŐJÉVEL.

2.

Komáromba slingeltettem zsebkendőt
ÉNEKELTE: GÁL MIKLÓSNÉ-HENCZ JULIANNA
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KO - MÁ  -  ROM-BA -    SLIN-GEL -    TET  - TEM      ZSEB - KEN   -   DŐT. 

NAGY-HE-TÉNY-BEN         NEM  TA    -    LÁL  -  TAM        SZE  -  RE   -   TŐT

EL    KELL  MEN- NI        MÁS   FA    -    LU   -   BA           SZE - REZ    -   NI.

MERT HE - TÉNY-BE           NEM   TOK        LE  -  GÉNYT     SZE   -  REZ  -   NI.

A következő kifejezések vajon mire utalhatnak? Egészítsd ki a táblázatot! Doplň tabuľku!

• cipós rúzsa
• legyes hálószemes
• tyúkláb búzaszemmel 
• tyúksegges napsugaras
• borsólyuk
• tyúklábas pókkal
• herés szövött  csillag
• búzaszemes
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A református temető alatt  a bronzkor középső szakaszából szár-
mazó sírmaradványokat találtak. Az öreg temetőben tetemes 
mennyiségben fordul elő árvalányhaj is.

A homoki  árvalányhaj (Stipa borysthenica) a perjefélék (Poaceae) 
családjába tartozik. Nagyra növő, évelő, hímnős virágú fűféle. 
Szára szalmaszár, levelei szálasak, szárölelőek, ép szélűek. Virá-
gai barnák, bugában állnak. Május-júniusban virágzik. Termései 
a széllel terjednek.  Homokpusztagyepeken nő. Régebben felhasz-
nálták csokrokba díszítésnek, illetve a kalap mellé tűzték. Ma már 
védett  növényünk.

1924-ben készült el a temetőben található Turul – emlékmű 
is az első világháborúban elesett ek tiszteletére. Később ki-
egészített ék a 2. világháború hősi halott ainak nevével is. Az 
eredeti madarat 1999-ben ellopták, helyére új került. Nagy 
Lajos szobrászművész alkotása. 

Magyarországon összesen legalább 195 turul szobor áll 183 
településen. Szlovákia területén  8, ukrajna területén 5; Er-
délyben 32, Partiumban 16, Délvidéken legalább 7 szobor áll. 
Az ausztriai Burgenlandban  is van 1 turulszobor.
Szomszédos falvainkban is vannak, illetve voltak  turul 
szobrok, de ezek közül több is hasonló sorsra jutott , mint 
a hetényi  emlékmű – ellopták!

Hol járunk? Vieš, kde sme?Hol járunk? Vieš, kde sme?

homoki  árvalányhaj
fotó: Csengeri Lászó

Hírek
A turul a magyar eredetmondák mitologikus 
madara. Kézai Simon szerint  Att ilától Géza 
fejedelem idejéig a koronás fejű turul volt a 
magyarság hadi jelvénye.

Miestny reformovaný cintorín, kde sa našlo žiarové pohrebisko se-
veropanónskej kultúry. Pri pochovávaní boli často porušené žiaro-
vé hroby, z ktorých črepový a iný materiál bol vhodený späť do no-
vej hrobovej jamy. Na Chotínskom starom cintoríne je hojný výskyt 
chráneného kavyľa pôvabného predstavujúceho xerotermnú kvete-
nu.

Pamätník hrdinov v miestnom reformovanom cintoríne, je pomní-
kom padlých hrdinov počas I. a II. svetovej vojny. Bol postavený 
v roku 1924, neskôr sem doplnili mená padlých počas II. svetovej voj-
ny. Originálny vták  - turul - na vrchole pomníka bol z bronzu a bol 
ukradnutý. V roku 2000 bol vyhotovený akademickým sochárom 
Lajosom Nagyom.  

V Maďarsku stojí okolo 195 pametníkov turula, u nás na Sloven-
sku 8. Aj v našich susedných a blízkych dedinách sa nachádzajú so-
chy turula.
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 A hősi halottak 
emlékműve az eredeti 

madárral
forrás: régi képeslap 

a szerzők tulajdonában
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Fotó: Horváth Dániel



Sorold be a Turul-emlékművek településeit  a nagyvilágban! Hol találhatók?
Vytvor skupiny pamätníkov turula vo svete. Kde sú?

SIÓFOK, SZÉKELYTAMÁSFALVA, SZABADKA, KOROND,  HETÉNY, 
TATABÁNYA DUNASZERDAHELY, GYŐR, CSALLÓKÖZARANYOS, 
NAGYKAPOS,  UNGVÁR, , BUDAPEST, , CSÍKSZENTMÁRTON,

PERBETE, BÁTORKESZI, KÜRT, NAGYKESZI, KOLOZSNÉMA – EZEKET ELLOPTÁK

alálhatók?

ÉNY, 
YOS, 

feladat

Milyen madár 
is a turul?

A kerecsensólyom

Teljes bizonyossággal nem dönthető el, hogy 
a turul valójában sas vagy sólyom.

A mítoszok értelmezése alapján egyesek sze-
rint sasról van szó. A nyelvi bizonyítékok  
azonban a sólyom jelentés mellett  szólnak. 

A solymászat belső-ázsiai eredetű, és a 
sztyeppei népek egyik vadászati módja volt. 
Legvalószínűbb, hogy a turulmadár a kere-
csensólyom lehetett .

A kerecsensólyom (Falco cherrug) a sólyom-
félék (Falconidae) családjába tartozik.

Nagytestű ragadozómadár, Európában és Ázsiában honos, és ősidőktől fogva fontos szerepet ját-
szik a magyarok hitvilágában. Ligetes erdőkben él. Kedvenc  táplálékállata az ürge, de télen  ga-
lambokkal táplálkozik, kora tavasszal pedig a vonuló madarakra, főleg seregélyekre vadászik. 
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Szlovákia

Kárpátalja (Ukrajna)

Erdély (Románia)

Szerbia

Magyarország
Kösd össze a pontokat, és találd ki, mit látsz a képen! 
Mondj el róla minél több információt!
Spoj bodky! Uhádni, čo vidíš na obrázu! Rozprávaj  o tom!

feladat

A kerecsensólyom nem épít fészket. Egerészölyv, holló, dolmányos varjú,  parlagi sas, rétisas, elhagyott  fészkeit foglalja el. 
A kiválasztott  fészek környékén más ragadozómadárral szemben agresszíven viselkednek, még  a náluk nagyobb sasokat 
is elűzik. A tojó márciusban 3–5 tojást rak. A kikelt fi ókákat a tojó eteti a hím által hordott  táplálékkal.A fi atalok  hat hét 
után hagyják el a fészket, de további 2–3 hétig az öreg sólymok vadászni tanítják őket. Egy éves korában a tojó már ivar-
érett , a hímek két éves korukban állnak párba. A párok életük végéig összetartanak.

Aký vták je turul? Nemožno jednoznačne posúdiť, či je to orol alebo sokol. Najpravdepodobnejšie je, že to bol  sokol rároh ( Falco cher-

rug), ktorý patrí do čelade sokolovité.(Falconidae). Sokol rároh je stredne veľký druh dravca. Je to pôvodne stepný druh, žije v Ázii 

a Európe.  Uprednostňuje predovšetkým nížiny a nižšie pohoria. Je dôležitým vtákom maďrskej mitológie. Jeho najobľúbenejšia  ko-

risť je syseľ, ale v zime sa živí s holubami, v jari loví na škorce. Sokol rároh si nestavia hniezdo, ale využíva hniezda iných druhov alebo 

obsadzuje skalné dutiny. V okolí hniezdenia sa správa agresívne. Samica znáša 3 až 5 vajec. Po vyliahnutí mláďatá 6 týždňov ostanú 

v hniezde, potom 2 -3 týždne potrvá, kým rodičia naučia ich loviť.
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Hol járunk? 
Vieš, kde sme?

Szerinted hogy nézhetett  ki a középkori földvár?
Próbáld meg lerajzolni, ne feledkezz meg jellemzőiről! 
Skús nakresliť stredoveký zemný hrad!

feladat

A katolikus temető mellett i területen Marcelháza irányá-
ba 1995-ben egy középkori földvár maradványaira bukkantak. 
A vár adatai: 110 x 100m, szélessége 3 m, mélysége 130 cm.

Miestny katolícky cintorín– smerom na Marcelovú na pra-

vej strane cesty bolo zistené geofyzikálnym meraním, povr-

chovým zberom a testovacím výskumom priekopové opev-

nenie s rozmermi 110x100m so šírkou 3m a hĺbkou 130cm. 

Opevnenie sa datuje do obdobia stredoveku
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Vajon milyen kapcsolat lehet az új házak, a germán település és a homokbányászat között ? 
Karikázd be a helyes választ! 
Čo je spoločné medzi lokalitou nových domov, germánskym sídliskom a ťažbou piesku? 
Zakrúžkuj správnu odpoveď! Pomôžu ti obrázky!

Hetényt mégis egy kelta karkötő tett e híressé! A kép alapján próbál meg lerajzolni a karkötőt! 
Skús nakresliť keltský náramok!

a)   Nincs kapcsolat 
b)   Egyazon területhez kapcsolható, csak más történelmi időszakban 
c)   Teherautót használtak az építkezéseken 

feladat

Az Acaciával szembeni területen több mint 1000 sírt találtak, melyek a bronzkor halstadt időszakából származnak. A gazdag lelet-
anyagnak köszönhető pontosított ák ennek az időszaknak az elnevezését halstadt kori időszak hetényi csoportja. Ez a késői bronz-
korra tehető.

Oproti Acacie sa nachádza popolnicové pohrebisko halštatskej doby chotínskej skupiny – patrilo sem okolo 1000 hrobov s 

bohatými nálezmi z 3.storočia p.n.l. - trácke pohrebisko. Na Slovensku (juhozápadné Slovensko a časť západného Maďar-

ska) sa vyskytovala predovšetkým tzv. chotínska skupina (či chotínska fáza, typ), ojedinele považovaná za samostatnú cho-

tínsku kultúru (voči ostatnej podolskej kultúre). Je pomenovaná podľa veľmi významného pohrebiska v Chotíne pri Komár-

ne (Chotín II, 326 hrobov, z toho staršie patria do velatickej kultúry. Už na začiatku vývoja tejto kultúry pozorujeme doží-

vanie a upadanie starších keramických vzorov, bronzov je málo, predpokladá sa vyčerpanie baní v Alpách.
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Hol járunk? Vieš, kde sme?

Hol járunk? Vieš, kde sme?

feladat

Fotó: Gál Réka Ágota



Rajzolj időegyenest, s jelöld rajta az őskor egyes szakaszait! Ne felejtsd el rajta kijelölni a ké-
sői bronzkor halstatt  kor hetényi csoportját! 

Nakresli časovú priamku praveku! Nezabudni označiť chotínsku skupinu neskorej doby 
bronzovej! 

feladat

Temetői sír az i.e. 3 sz-ból, 
halstatt  kori hetényi csoportból a 
Felső Kenderföldön

forrás: Záchrana archeologických 
pamiatok v okrese Komárno

Az említett  területhez közel 

található a Chotínske piesky - 

a hetényi homokbuckák 
természetvédelmi terület is, 

melyet már a falu határának 

térképe alapján megismerhett etek!
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Fejtsd meg a képrejtvényt, s megtudod 
a borházak régies elnevezését Hetényen!

feladat

A hetényi borházsor arról nevezetes, hogy szép rendezett  so-
rokban állnak a borházak, melyek között  vannak régi, hagyo-
mányokat őrző építmények, de új, hétvégi nyaralóként műkö-
dő épületek is.

A borházsoron áll a 2005- 2007 között  épült, találó nevű, Borkő 
Panzió is, mely 3 funkciós épület: borospince – borkóstolókra és 
bor tárolására szolgál, étt erem és szálláshely.

Felismered a képről, 
hogy hol járunk? 
Vieš, kde sme?

Chotínske vinice sú známe radom vínnych pivníc a chát, 

medzi ktorými sú staršie tradičné budovy, ale aj moder-

né víkendové chaty. V centre vínnych pivníc v pokojnom 

prostredí sa nachádza viacfunkčná budova penzión Borkő. 
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hetényi 
borházsor

Fotó: Tanka Anna

Fotó Keszeg Ildikó



Hetény leghíresebb fája a templomunk előtt  álló kislevelű hársfa, melyet 1896-ban a honfoglalás 1000 éves év-
fordulójára ültett ek. Erről tanúskodik  a református egyház jegyzőkönyve, melybe Kovács Lajos akkori reformá-
tus lelkész jegyezte fel az eseményt, valamint azt az  elnöki rendeletet is, mely megmagyarázza, hogy  miért ép-
pen hársfát ültett ek a hetényiek az évfordulóra.  Rendeletben határozták meg, hogy a fát tanulók ültessék temp-
lom vagy iskola mellé, és olyan fát válasszanak, ami őshonos és hosszú életű, hogy sokáig hirdesse az évfordu-
ló emlékét. 

2000-ben Zajos Ernő, történész és Nagy József nyugal-
mazott  iskolaigazgató mérték meg a fa adatait, melyek 
akkor az alábbiak voltak:

Lipu, ktorá stojí pred reformovaným kostolom vysadili v roku 1896 
k 1000-ročnému výročiu osídlenia vlasti Maďarov. O tom svedčí zápis-
nica reformovanej cirkvi, do ktorej zaznamenal príčiny sadenia lipy vte-
dajší reformovaný kňaz, Lajos Kovács. Bolo nariadené, že výsadbu stro-
mu majú realizovať žiaci pri kostole alebo pri budove školy a majú si vy-
brať strom, ktorý má dlhú životnosť, aby dlho hlásal spomienky výročia. 
V roku 2000 historik, Ernő Zajos a bývalý riaditeľ školy, József Nagy zís-
kali parametre lipy:

výška stromu – 16m, obvod kmeňa nad vrcholom pôdy -2,5m, obvod kme-
ňa  pod miestom rozvetvenia – 3,2m, priemer koruny – 12m, obvod koru-
ny – 38m

Ti is mérjétek meg a törzs kerületét a talaj felett , illetve az elágazásnál! A lombkorona kerüle-
tének megmérésére legjobb módszer, ha kézen fogva felsorakoztok körben úgy, hogy a koro-
na széle a fejetek fölött  legyen. Egy osztálytársatok rajzoljon körbe a talajon a cipőtök orránál. 
A kör átmérőjéből következtethett ek a lombkorona átmérőjére is.

Zmerajte si obvod kmeňa stromu nad vrcholom pôdy aj pod miestom rozvetvenia. Najlepšou 
metódou zmerania obvodu koruny stromu je, keď sa chytíte za ruky a postavíte sa do kruhu 
okolo stromu tak, aby okraj koruny bol nad vašimi hlavami. Jeden váš spolužiak kriedou  kreslí 
jeden kruh pri špičkách topánok. Z priemeru získaného kruhu môžete usúdiť  aj priemer koruny 
stromu.

Kiegészítő feladat matematikát kedvelőknek:Következtess a 2000-ben  és most mért adatokból, 
hogy unokáid milyen adatokat  mérnek majd!

Doplňujúca úloha pre milovníkov matematiky: Aké hodnoty zmerajú tvoje vnučky v budúcnosti? 
Hodnoty usúď podľa najnovších údajov  a údajov z roku 2000.

feladat

A hársfa mindig is jó szolgálatot tett  a hetényieknek, 

hisz sokan szedegett ék virágtait, melyekből gyógyteákat 

készített ek

Lipa vždy slúžila Chotínčanom, lebo zo zbieraných

lipových kvetov uvarili chutný bylinný čaj..
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Hol járunk? Vieš, kde sme?

fa magassága – 16 m

törzs kerülete a talaj felett  – 2,5 m

törzs kerülete az elágazásnál – 3,2 m

lombkorona átmérője – 12 m

lombkorona kerülete – 38 m

Kérdezd meg nagymamádat (dédmamádat, szomszéd idős nénit...), hogy a hársfa virágát 
hogyan kell megszárítani, tárolni, gyógyteát készíteni belőle! Mire jó a hársfa teája?

Opýtaj sa starej mamy (prastarej mamy, staršej susedky...), ako treba zbierať, sušiť, 
uchovávať kvet lipy, a uvariť z neho bylinný čaj.  Na čo sa používa lipový čaj?

Magyarországon is vannak híres fák, pl. Rákóczi – fája, Erkel – fa, Normafa. 
Keress róluk adatokat! Svetoznáme stromy sú aj v Maďarsku! Získaj o nich čo najviac 
informácií

3-5 fős csoportokban készítsetek projektet, melyben bemutatjátok a hetényi hársfát!
V 3-5 členných skupinách si pripravte projekt, v ktorom predstavíte chotínsku lipu.

A virág szárítása:

Tárolása:

Gyógytea készítése:

Milyen betegségekre használható a főzet?

Rákóczi – fa

Erkel – fa

Normafa

Sušenie kvetu: 

Spôsob uchovávania kvetu:

Príprava bylinkového čaju:

Na liečenie ktorých chorôb sa používa?

feladat

feladat
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Keress híres fákat a nagyvilágban! Segítünk:
Hľadaj známe stromy aj vo svete!

Afrika - a világ legmagányosabb fája a Szahara sivatagban:

Ázsia – fa, amely alatt  Buddha megvilágosodott 

Amerika - az ismert legöregebb élőlény (mintegy 4700 éves):

feladat
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Találd meg a labirintusban az épülethez vezető legrövidebb utat! 
Nájdi najkratšiu cestu do školy!

feladat

Felismered 
a képről, hogy 
hol járunk? 
Vieš, kde sme?

f
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Kiről kapta a nevét az intézmény? Mit tudsz róla? 
Po kom je inštitúcia pomenovaná? Čo vieš o tejto osobe?

feladat

feladat

olvasmány

olvvvvaaaasmány
Ki volt Tarczy Lajos?
Iskolánk névadója született  Hetény községben 1807. december  6.-án. Édesap-
ja Tarczy János Néma községből származott , édesanyja Czike Juliánna a dunamocsi 
jegyzőnek a leánya volt. Házasságukból 6 gyermek született . A legidősebb fi ú, Lász-
ló esküvője után 7 hétt el családostul a Dunába fulladt. Zsigmond  Hetényen élt. 
Juliánna egy molnármesterhez, Eszter egy hajózási hivatalnokhoz ment feleségül. 
Tarczy Klára Kovács György perbetei rektor, később hetényi jegyző párja lett . Fiuk 
Kovács Lajos hetényi lelkész.

Tarczy az elemi iskolát Hetényen látogatt a, ahol Császár Lajos volt a magasabb isko-
lát végzett  rektor. További tanulmányait a révkomáromi református gimnáziumban 
végezte. 1823-ban kezdi meg a főiskolai tanulmányait Pápán. Mindjárt az eminens 
tanulók közé kerül.  1828/29-ben egyedül Őt tüntetik ki az „eminens ex omnibus” 
osztályzatt al. Tanult még Berlinben, Hallében, Lipcsében, Prágában. Tanárként Ő ve-
zett e be a pápai főiskolán a rendszeres gimnasztikát, nyomdát hoz létre, könyvei dí-
jat nyernek.

Megnősült, négy gyermeke született . A Tarczy család egy modern, emeletes, közpon-
ti fűtéses házban lakott  Pápán. Az üknagypapa szigorú volt nemcsak tanítványa-
ihoz, de unokáihoz is. Esténként, igaz ugyan, hogy mesélt nekik, de a bátorság je-
leként este át kellett  menni több sötét szobán, s a koponyák mellől le kellett  emelni 
Tarczy kedvenc pipáját.  Aki ezt megtett e dicséretet kapott , aki nem, büntetést. Ezt a 
történetet Tarczy ma is élő egyenes ági leszármazott jától tudtuk meg. Kocsisné Sza-
bó Zsuzsanna, Tarczy Lajos ükunokája szintén pedagógus volt és mind a mai napig 
féltve őrzi Tarczy saját készítésű növényhatározóját!

Tarczy saját 
készítésű 
növényhatározója



Próbáld meg kiegészíteni Tarczy családfáját! Indulj ki az előző oldalon lévő szövegből!  
Skús doplniť rodokmeň Tarczyho! Pomôže Ti článok na predošlej strane!

feladat
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Tarczy munkássága elismeréseként díj-
mentesen megkapta a királyi tanácsosi 
címet. Erről tanúskodnak az okiratok is, 
melyet Ress Imre tanár úrtól kaptunk.

A képen a Tarczy család címerét láthatod. 
Próbáld  megmagyarázni a benne fellelhető 
szimbólumokat! 
Aké symboli sú v erbe Tarczyho?

Két idézet Tarzcyról, a kor két híres emberétől. Kik Ők? Segítenek a képek! 
Koho vidíš na obrázku? 

feladat

feladat
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„ A derék Tarczy az, kinek mindent köszönhetek” „Ő volt a legkitűnőbb tanár a főiskolán.”



A kivágott  részletek alapján rajzold be az emlékplakett  hátoldalának hiányzó részeit! 
Így megkapod iskolánk mott óját! 
Nakresli chýbajúce časti  pamätnej plakety, dostaneš mott o našej školy!

Iskolánk mott ója:

feladat
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Iskolánk nemcsak Tarczy nevét viseli, hanem 2010 
óta minden évben kiadásra kerül a Tarczy – díj is. Ezt 
a díjat az a kilencedikes tanuló kaphatja, aki tanul-
mányi eredményeivel, versenyeken nyújtott  teljesít-
ményeivel és viselkedésével a kilenc iskolai év során 
bebizonyított a, hogy Tarczy szellemiségének méltó 
követője. Az alapítvány pénzjutalma mellé egy bronz 
emlékérme – a Tarczy Lajos Emlékplakett  is jár.

Az emlékplakett  
hátoldalán Tarczy 
mott ónkká vált 
mondása olvasható.

Hetényen gyakori a Lajos név. Alkossatok párokat és versenyezzetek, ki tud több hetényi 
és közismert Lajost felsorolni! (A rokon és keresztapa Lajosok dupla pontot érnek) 

Ľudovít je často vyskytujúce sa meno v Chotíne. Doplň tabuľku a skús nájsť čo najviac 
Ľudovítov nielen u nás ale aj vo svete!

feladat
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Híres Lajosok a nagyvilágban 
(teljes név, ki volt ő)

Hetényi Lajosok (teljes név)
ismerem, de nem rokon Rokon, keresztapa Lajosok

Tarczy navštevoval v Chotíne základnú školu, ktorej rektorom bol Lajos Császár. Podľa Tarczyho spomienok bol pán rek-
tor veľmi milý, chápavý ale prísny. Po skončení vyučovania zobral žiakov do svojho ovocného sadu, kde ich zasvecoval do 
tajov pestovania ovocných stromov.

Tarczy získal v Pápe vyznamenanie „eminens in omnibus“, stal sa kni-
hovníkom, naučil sa po nemecky a po francúzsky. Získal aj štipendium 
na zahraničné univerzity, avšak prišla cholera, zomrel vedúci učiteľ vy-
sokej školy v Pápe, a Tarczy sa vrátil naspäť do svojej školy. Počas svojho 
učiteľského pôsobenia sa dostal do Prahy, Drážďan, Lipska a do Halle. 

Tarczyho považujú za polyhistora, reformovaného pedagóga. Vo 
všetkých vzdelávacích oblastiach publikoval významné práce. Roku 
1833 získal profesorát a svoju reč predniesol vo svojom materinskom ja-
zyku, po maďarsky. Zorganizoval zbierky, a zo získaných peňazí rozo-
staval na univerzite kabinet prírodovedy. 

Tarczy mal štyri deti, 2 dcéry a dvoch synov. Syn Zoltán sa stal veľ-
mi známym lekárom – homeopatom a pôsobil v Bratislave. Druhý syn 
Dezider sa stal advokátom. Dcéra Estera sa vydala za úradníka Elemé-
ra Zarku, z ich manželstva sa narodil vnuk Elemér mladší. Tomuto vnu-
kovi na desiate narodeniny Tarczy napísal básničku, v ktorej píše o usi-
lovnosti: „Vedu a cnosť nemožno získať bez húževnatej usilovnosti!” Dru-
há dcéra Klára sa vydala za mešťana, veľkostatkára Gejzu Perlakyho. 
Z tohto manželstva sa narodili Tarczymu 3 vnučky, a z tejto rodiny po-
chádza aj pani Zuzana Kocsis.
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Egy kis latin. Szótárazz! Mit jelentenek a következő szavak, kifejezések?
Čo znamenajú slová, nájdi v slovníku:

Melyik a kakukktojás és miért?
Ktoré slovo nepatrí do riadku a prečo?

PÁPA            HETÉNY            BERLIN            VARSÓ            PRÁGA            LIPCSE

Jelöljük a többi várost a térképen, s jelöld ki Hetényt is! Indokold meg, miért kell Hetény is!
Vyznač miesta na mape!

Eminens ex omnibus

Errare humanum est

Expressis verbis

Iuventus ventus

Mea culpa

Non scholae, sed vitae discimus

Nota bene

Alma mater

feladat

feladat

ejezések?
feladat

ejezések?
t

„Kis termet, egyenes testt artás, hátraszegett  fő, élénk, piros, magyar jellegű 

arc, hatalmas homlok, s nagy, okos és kedélyes szemek, sötét színű öltönyök, 

kissé hanyag öltözködés: íme ez volt e kiváló szellemnek, egykor kedves taná-

romnak külseje” – írta Tarczyról  egy volt tanítvány, Eötvös Károly.
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Az ördög a részletekben 
rejlik, tartja a közmondás is. 
De vajon Te tudod, hogy 
melyik részlet hova való? 
Húzd a baloldali képeket 
a megfelelőjükhöz! 

Vytvor páry!

A képek szerzői:

Kopecz Kitt y
Szkaliczki Bálint
Takács Kamilla
Lampert Zsófi a.
Rancsó Sarolta
Horváth Dániel

feladat
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Végül egy kép. Hetényen készült, de vajon hol? 
Ki lakik ehhez a helyhez legközelebb és legtávolabb? 

Čo znázorňuje fotografi a

Fotó: Tanka Anna

feladat

Történt egyszer, hogy a hetényi özvegyasszonyt megátkozták, mert minden kérőjét ki-
kosarazta. El is jött  érte az ördög. Az özvegyasszony ígéretet tett , hogy igent mond, ha 
hamarabb elkészül a kézimunkával, mint ő. Az ördög úgy gondolta, ha hosszú cérnát fűz 
a tűbe gyorsan elkészül. A cérna olyan hosszú lett , hogy az ördögnek ki kellet ugornia az 
ablakon, megkerülnie a házat, hogy ismét bele tudjon szúrni az anyagba.  A nagy futko-
sástól hamar elfáradt s egyre lassúbb lett . Közben pedig a szép özvegynek szorgosan járt 
a keze. Így győzte le a hetényi subrika az ördögöt.

Rancsóné Farkas Margit (szül 1946)

Za krásnou vdovou prišiel čert. Chcel si  ju zobrať za ženu. Vdova mu  slúbila svoju 

ruku iba vtedy, ak čert pripravý krásnu ručnú prácu typu ažúr skôr, ako ona. Čert 

sa dal do práce, do ihly dal takú dlhú niť, že musel vyskočiť cez okno, obísť dom 

a znovu skočiť cez okno do domu. Kým čert takto behal okolo domu, krásna vdova 

usilovne pracovala na ručnej práci a bola skôr hotová. Tak zvíťazilo chotínske vý-

šivkárstvo nad čertom.
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Összefoglaló Hetény községről
Exkurzia po geografi cko-kultúrno-historicky-náučnom 
chodníku obce Chotín

Feladatlap/ Pracovný list skupiny:

Dátum:

Időpont/ Odchod (čas):

Hetényi Nagy – tó
Mérd meg és számítsd ki a tó hozzávetőleges területét! 
Miért fontos a tó védelme?

Chotínske jazero 
Meraj a vypočítaj približnú rozlohu jazera. 
Prečo je dôležitá záchrana tohoto jazera?

Lilla Galéria
Hogy hívják a képen látható személyt? 
Hogy kapcsolódik Hetényhez??

Galéria Lilla 
Ako sa volá osoba na obrázku? 
Ako sa viaže k Chotínu?

1.

2.

A tó hozzávetőleges területe:

Miért fontos a tó védelme:
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Református templom
Készítsd el templomunk alaprajzát!
Jelöld szélességét és hosszúságát!

Reformovaný kostol 
Nakresli pôdorys nášho najstaršieho kostola! 
Vyznač aj šírku a dĺžku!

Református temető
Jelenleg hol találhatók a Hetényről származó bronzko-
ri leletek, melyek a refomrátus temető alatt i lelőhelyről 
kerültek elő? Karikázd a be a helyes választ!

Miestny reformovaný cintorín 
Kde sa nachádzajú v súčasnosti nálezy zo žiarových 
hrobov z doby bronzovej, ktoré sa našli v reformovanom 
cintoríne? Vyber správnu odpoveď.

Hősök emlékműve
Jegyezz fel legalább 10 személy, akik 
a háborúkban hősi halált haltak!

Pamätník hrdinov v cintoríne 
Napíš aspoň po 10 mien padlých hrdinov 
počas I. a II. svetovej vojny!

Keress és fotózz árvalányhajat!
Nájdi kavyľa a nafoť ho.

3.

4.

5.

6.

a/   Budapesten 

b/   Pozsonyban 

c/   Nyitrán 

d/   megsemmisültek, nincs róluk pontos leírás sem



Katolikus temető
Rajzold be a térképre a középkori erődítményt!

Miestny katolícky cintorín 
Nakresli do mapy zistené opevnenie zo stredoveku.

7.
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Delihegy
Sorolj fel barbár törzseket, húzd alá azokat, 
akik letelepedtek Hetényen!

Vymenuj rímsko-barbarské kmene 
a podčiarkni, ktoré sa u nás v Chotíne usadili.

8.

Acacia
A történelmi korok részletes felosztásakor melyik 
időszakra tehető a hetényi kultúrák csoportja? Válassz!

Acacia
Pri podrobnejšom delení v ktorom z historických obdo-
bí nájdeme obdobie chotínskej skupiny a prečo? Vyber 
si z možností.

Iskola
Írj 5 adatot Tarczyról!

Škola
Napíš 5 údajov o Tarczym!

Mit látsz a képen? Hol él?
Čo vidíš na obrázku? Kde žije?

9.

10. 11.

a/   kőkorszak 

b/   vaskorszak 

c/   bronzkorszak
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Osszátok fel az osztályt 3- 4 fős csoportokra! A csoporton belül osszátok 
ki a helyzetet és a szerepeket! Játsszátok el a történetet úgy, hogy a meg-
adott  szavakat bele kell foglalnotok a párbeszédbe!

a. Vég Mihályné megérkezik, a hetényiek bemutatják a falut. Felhaszná-
landó szavak: Csokonai, templom, múzsa, mobiltelefon

b.  A világkiállítás szervezői próbálják rábeszélni a hetényi asszonyokat, 
hogy tovább ne is foglalkozzanak a háztájival, csak varrjanak. 
Felhasználandó szavak: azsúr, millenneum, tyúklábas, strandolás

c.  A Nagy-tóban egy fi ú óriási pontyot fogott . A többi pecás irigyen azt 
állítja, a ponty őt illetné meg. Felhasználandó szavak: beetetés, fűzfa, 
törpeharcsa, energiatakarékos égőJ
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olvasmány
Kálváriánk / Naša kalvária
Kálváriánknak 3 nagy és fájdalmas állomása van, mely alig 5 év 
alatt  érte falunk lakosságát. 

Első komoly megrázkódtatás 1945 februárjában érte a hetényi lá-
nyokat.  A második világháború már a végéhez közeledett , ami-
kor jött  egy rendelet, miszereint 14 – 18 év között i fi atal lányo-
kat Németországba kell szállítani, hogy ott  „ködösítést” végezze-
nek. (ködbombákat kellett  szétszórniuk a földeken, hogy a repü-
lőgépek ne lássák a terepet) A lányok 9 hónap elteltével kalan-
dos és szomorú módon tértek haza: Németh Margit, Szabó Irma, 
Kósa Maris, Sárai Eszter, György Maris, Szalai Margit, Gál Esz-
ter, Csintalan Irén, Major Eszter, Gál Juliánna, Mészáros Margit, 
Szabó Lídia, Lucza Irén, Gál Eszter, Hencz Margit, Rancsó Juszti, 
Hencz Irén, Kosdi Margit.
Németországba elhurcolt leventék: Berényi Miklós, Berényi Gá-
bor, Tóth Miklós, Paluska Gyula, Komjáthy Miklós, Szalai Ernő, 
Baranyai Dezső, Vörös Lajos, Csintalan Miklós, Pákozdi Miklós, 
Rancsó Lajos, Csintalan Imre, Szabó Lajos, Sárai Benő, Kuzsela 
Elemér. Sajnos, nem mindenki térhetett  haza szerett eihez!

Németországba vitt  lányok

A második világháború végén felújított  Csehszlovákia szláv nemzetállam kiépítésére törekedett . Céljukat a magyar ki-
sebbség egyoldalú kitelepítésével akarták elérni, ehhez azonban nem kapták meg a győztes nagyhatalmak hozzájárulá-
sát.  Így a szlovákiai magyarságtól a Magyarországra ráerőltetett  lakosságcsere, valamint az úgynevezett  reszlovakizáció 
(vissza-szlovákosítás) útján igyekeztek megszabadulni.1 Aki nem akart reszlovakizálni, arra a deportálás várt. Az irány-
elvek szerint Dél-Szlovákia 23 járásából a reszlovakizáltak, valamint a lakosságcsere-egyezmény alapján magyaror-
szági átt elepítésre jelöltek kivételével „átcsoportosítható” Csehországba az összes magyar nemzetiségű személy, akit 
Eduard Benes 1945. augusztus 2-i 33/1945. számú alkotmánydekrétuma megfosztott  csehszlovák állampolgárságától, 
így személyi igazolványukba az állampolgárság mellé a hontalan kifejezés került. A gyakorlatban ez azt jelentett e, hogy 
az állampolgársuktól megfosztott  emberek nem kaptak nyugdíjat, szociális támogatást és egészségügyi biztosítást – el-
látást sem.  A Kassai kormányprogram,  a Benes – dekrétumok és lakosságcsere – egyezmény alapján 48 családot te-
lepített ek ki Heténynről, 63 deportáltak Csehországba. A deportáltak listáját fehér lapnak, a kitelepített ek listáját feke-
te lapnak nevezték. Zajos Gyula és Ilonka valamint Dékány György segítségével sikerült pontosítanunk a községi hi-
vatalból kapott  névsort. A zárojelben lévő nevek azt a házat jelölik, ahonnan elvitt ék a listán szereplő családokat, mi-
vel egy- egy házhelyen 3 család is lakott . 

Van-e köztük rokonotok? 
Ismeritek-e ma hetényen 
élő leszármazott aikat?
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Deportáltak: 
Zajos Mihály, Zajos András, Zajos Zsófi a, Szabó István, Szabó Miklós, Sárai Lajos, Dékány István, Szabó Dezső, Fe-
kete Vince, Horváth Géza, Kosdi Dezső, Lucza Balázs, Péczi István, Dékány János, Ollé Gábor, Tóth Sándor, Lucza 
Zoltán, Csintalan Benő, Szabó Sándor, Szabó Balázs, Nagy Lajos, Kocsis Dezső, Rancsó Mihály, Szalai Benő, Szalai 
Dezső, György András, Magyari Ferenc, Szabő Gábor, Zajos Miklós, Hencz Gyula, Kiss Gyula, Kocsis András, Tóth 
Miklós, Rancsó Balázs, Rancsó Miklós 

A következőkben a kitelepített ek listáját találod. Légy igazi kutató, egészítsd ki a listát a jelen-
legi házszámokkal, majd keresd meg a hozzád legközelebb álló házat és jelöld a falu térképén!
Skús zistiť, kde bývali vysídlení občania Chotína! Pomôžu Ti mená v zátvorkách!

1. Major Mihály, Major Zoltán, felesége Majorné és mamájuk Kapásné (a házukba Szarvas András jött ) 

mai házszám:……………………..

2. Komjáti Dezső, felesége Hencz Lídia, mamájuk Komjátiné (Téglás Róbert autójavítója, Dulai Pál)

mai házszám:……………………..

3. id. Fóris Lajos, felesége Hencz Juliánna, leányuk Margit, ifj . Fóris Lajos, felesége Major Irén, leányuk Irén,(Mokos János) 

mai házszám:……………………..

4.  Péczi Gyula, édesanyja Péczi Gizella és mamájuk (Mezeiék, Tóth Pál jött  oda)

mai házszám:……………………..

5. Kocsis Dezső, felesége Kocsisné, fi uk Kocsis Kálmán (Szokola Mihály)

mai házszám:……………………..

6. id. Zajos András, leánya Zajos Mária, ifj . Zajos András, felesége Komjáti Lídia, fi uk Zajos Zoltán (Fortuna Pál)

mai házszám:……………………..

7. Nagy Dezső és felesége

mai házszám:……………………..

8. Rancsó Lajos, feleésge Csintalan Gizella, fi uk Rancsó Lajos (Szabó Lajos  lakik, Opóczki ház)

mai házszám:……………………..

9. Tanka András és fi a Tanka Benő (Vörös Lajos lakik, Petrina ház)

mai házszám:……………………..

10. Kocsis Lajos és felesége (Lucza Sára lakik, Zsivcsák Berta ház)

mai házszám:……………………..

11. Szabó Benő és felesége Gelle Gizella, gyermekeik Szabó Gizella, Lajos, László (Szluka Pál lakik)

mai házszám:……………………..

12. Hencz Balázs és felesége Baranyai Etel, lányuk Hencz Etel (családjuk laknak a házban – Gál Miklós)

mai házszám:……………………..

feladat



13. Némethné Hencz Juliánna, fi a Németh Gyula, felsége Gelle Erzsébet, Németh Miklós, felesége Sárai Eszter, Németh 

Zoltán, felesége Gábor Eszter (Szkaliczki János)

mai házszám:……………………..

14. Rancsó Lajos, felesége Major Eszter, fi a Rancsó Lajos, leányuk Rancsó Ida (az udvarban Rancsó Dezső lakik a hátsó 

részben, Smaho István)

mai házszám:……………………..

15. Hencz Lajos és felesége György Eszter, fi a Hencz Lajos (Varga György, Csuli) 

mai házszám:……………………..

16. Gál András, felesége Németh Mária, leánya Gál Irén, Kosdi Sándor (Zsuzsa András)

mai házszám:……………………..

17. Major András, felsége Majorné (Styk Imre)

mai házszám:……………………..

18. Pintér Lajos, felesége Kósa Juliánna, fi a Pintér Lajos, leánya Irén (autójavító Marcinkó, Záhorsky Pál)

mai házszám:……………………..

19. Keszeg Vilmos és felsége, leányuk Margit

mai házszám:……………………..

20. Czibor András és felesége Csintalan Irén, (Mokos György)

mai házszám:……………………..

21. Baranyai István és felsége Czibor Mária (Mokos János)

mai házszám:……………………..

22. Kocsis Lajos, felesége Gál, fi a Kocsis Lajos és felesége Baranyai Lenke (Táltos udvar, Perza György)

mai házszám:……………………..

23. Gálné Udvaros Eszter, fi ai Gál Zoltán és Elek (Ocsován Mária)

mai házszám:……………………..

24. Gál Balázs, felesége Csintalan Lídia, leányuk Eszter (Rohácsek Jutka, Likér Pál)

mai házszám:……………………..

25. Szalai János és felesége, leányuk Margit (Kocsis Sándor lakik)

mai házszám:……………………..

26. Zajos János és felesége, fi a Sándor és felsége Kocsis Klára, leányuk Zajos Gizella és Margit (Kiss Zsuzsanna lakik, 

Zsibrita András)

mai házszám:……………………..

27. Zajos Balázs és felesége, fi aik Miklós, Dezső, Zoltán, lányaik Ilona és Gizella (Dékány Lajos, Pluhár György)

mai házszám:……………………..

28. Gál Vinca és felesége, leánya Gál Etel és leánya Németh Edit (Zsilinszki István)

mai házszám:……………………..
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29. Gál Lajos és felesége Dékány Eszter, fi a Gál Dezső, felsége Zajos Irma, leányaik Gál Irma és Zsuzsanna

mai házszám:……………………..

30. Szalai János és felsége Sárai Juliánna és unokájuk Szabó Zoltánne Kiss Gizella, 2x és 8 hónap volt (Varga András, Tóth Irén)

mai házszám:……………………..

31. Major András és felsége Fekete Mária, leánya Major Eszter és férje Major Dezső (Stankó Jénos) 

mai házszám:……………………..

32. Pintér Dezső és felsége György Klára, gyermekeik Pintér Zoltán, Ida Dezső (a ház le van bontva, Takács István)

mai házszám:……………………..

33. Baranyai Balázsné Major Irma és leánya (Ocsován Mária)

mai házszám:……………………..

34. id. Zajos Benő, ifj . Zajos Benő. Legifj . Zajos Benő (a házuk Stanko Zsófi  háza mellett  volt, most le van bontva, 

Mednánszki) 

mai házszám:……………………..

35. Domonkkosné Sárai Zsófi a és fi a Domonkos Miklós és felesége Szabó Margit és fi uk Domonkos Dániel (Horváth Sán-

dor udvarába laktak) 

mai házszám:……………………..

36. Henczné, fi a Hencz Lajos, leánya Czékusné Hencz Eszter, unoka Czékus Eszter (Markacz Miklós udvarába laktak, 

Vizik János)

mai házszám:……………………..

37. Szabó Miklós, felesége Kocsis Jusztina, leányuk Etel és Ilona (Vida Zoltánné lakik, Záhorszky Mihály)

mai házszám:……………………..

38. Sárai István, felesége Rancsó Zsófi a, gyermekeik Sándor és Irén (a vidéki épített , Mazán)

mai házszám:……………………..

39. Szuh Miklós és felsége Gere Klára, gyermekeik Gizella és Miklós (Dufekné, Dobrocsi)

mai házszám:……………………..

40. Szabó Zsigmondné, fi a Szabó Miklós és felesége Rancsó Klára, leányuk Eszter (a ház le van bontva, Mekis János)

mai házszám:……………………..

41. Szabóné Németh Mária, fi a Szabó Sándor és felesége Nagy Irén (a házba Németh Jenő, Mazán Pál)

mai házszám:……………………..

42. id. Szalai Lajos és felesége Kiss Zsófi a, fi uk ifj . Szalai Lajos és felesége Sárai Juliánna (Gercsi János)

mai házszám:……………………..

43. Péczi Lajos és felesége Szabó Eszter, fi uk ifj . Péczi Lajos és felesége Gál Ilona, leányuk Péczi Ilona (Krén Tibor lakik)

mai házszám:……………………..

44. Pécziné Szabó Erzsébet, fi a Péczi Lajos és felesége Csík Juliánna, sintalan Sándor (a házba Nagy Vilmos, Zsibrita)

mai házszám:……………………..
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45. Baranyai Dezső és felesége Fekete Juliánna, gyermekeik Dezső és Gizella (Lucza Imra, Mikle András)

mai házszám:……………………..

46. Baranyai Miklós és felesége Szuh Eszter, leányuk Irén, (a házba Szabó Att ila lakik, Kocicki Pál)

mai házszám:……………………..

47. Csintalan Gyula és felesége Erzsébet, gyermekeik Erzsébet, Etelka és Gyula (Csintalan Ilonkával laktak egy udvarban, 

Kocsis János) 

mai házszám:……………………..

48. Jakab Gábor

mai házszám:……………………..
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Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom podpísaná dňa 27. februára 1946 
umožnila československej vláde presídliť z Československa do Maďarska toľko Maďarov, koľko Slovákov sa v 
Maďarsku dobrovoľne prihlási na presídlenie do Československa. Maďarsko sa okrem toho v Dohode muselo 
zaviazať, že nad rámec parity prevezme aj tých Maďarov, ktorí sa dopustili trestných činov podľa nariadenia 
Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR o ľudovom súdnictve.

Dohoda medzi dvoma suverénnymi štátmi by mala garantovať presídlenie menšín podľa rovnakých podmie-
nok, dodržiac dobrovoľnosť z oboch strán. Avšak kým Slováci v Maďarsku sa mohli prihlásiť na presídlenie do 
Československa dobrovoľne, československé, resp. slovenské úrady mohli podľa vlastnej vôle určiť, ktorí Ma-
ďari budú presídlení do Maďarska.

V rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom bolo z Chotína násilne vysťahovaných 
48 rodín. Na ich miesto sa sem prisťahovali 2 slovenské rodiny z Békéscsaby.

V druhej polovici roku 1948 vláda zmenila svoju politiku voči maďarskej menšine. Zrušila konfi škačné opat-
renia voči malým a stredným roľníkom. Maďari odsunutí do českého pohraničia sa mohli vrátiť na Slovensko. 
Príslušníkom maďarskej národnosti sa obnovilo štátne občianstvo a začali sa otvárať školy s vyučovacím ja-
zykom maďarským. Väčšina reslovakizovaných občanov (pôvodne ich bolo 326000) sa opäť prihlásila k ma-
ďarskej národnosti.
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Szótárazz! Mi a különbség a kitelepítés és a deportálás között ? Kösd a szavakat a megfelelő 
csoportba! Doplň údaje do tabuľky! Aký je rozdiel medzi vysídlením a deportovaním!

Párosítsd a földrajzi helyeket elhelyezkedésükhöz! 
Priraď zemepisné názvy k správnemu miestu!

Jelöld a városokat a vaktérképen! 
Vyznač mestá na mape!

Hetény 

Békéscsaba

Mór

Kolín

Magyarország, a Tiszántúl déli része

Szlovákia, Mátyusföldi síkság

Csehország középső része, Prágához közel

Magyarország, a Vértes és a Bakony hegységek 
között  fekvő völgy

25 KG CSOMAG
KÉNYSZERMUNKA 
FEHÉR LAP
CSEHORSZÁG
MAGYARORSZÁG
KOMISZÁR
FEKETE LAP
ÁLLAM ÁLTAL KIJELÖLT ÚJ LAKÓHELY
MAGYAROK KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉGE
MINDEN INGÓ VAGYON ÁTVIHETŐ
1945. OKTÓBER
1948. ÁPRILIS

Kitelepítés Deportálás

feladat

feladat
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Rajzold a térképbe az  elhurcolás útvonalát! A lányok útját és a városokat jelöld pirossal,  
a fi úkét zölddel! 
Vyznač na mape cestu chotínskych dievčat a chlapcov! Použi červenú farbu pri ceste dievčat, a 
zelenú farbu pri vyznačení cesty chlapcov! 

feladat



Mérjetek le 25 kg-ot az iskolai holmitokból! Képzeljétek el ezt a mennyiséget személyes 
holmikból, mi minden férne bele? 
Čo sa zmestí do 25 kg batožiny?

Egyéni sorsok, életek megismerésén keresztül ismerhetjük meg igazából a történelmet is. Ehhez 
kutatómunkát kell végezni, terepre menni, beszélgetni az eseményeket megélt emberekkel, s csa-
ládjukkal. A fenti névjegyzékből kinek a leszármazott ait ismered? Keresd fel Őket, s kérdezz a ki-
telepítésről és a deportálásról. Ne felejtsd el lejegyezni a hallott akat!
Choď do terénu! Skús získať nové informácie o vysídlení Chotínčanov!

Egészítsd ki a táblázatot helytörténeti és világtörténelmi eseményekkel!
Doplň udalosti do tabuľky!

hetényi lányok elhurcolása, Lakosságcsere tárgylások Magyarországgal, kitelepítések kezdete 
Hetényen, Nyári Olimpiai Játékok London, hetényi lányok visszatérése, 2. Világháború vége Euró-
pában, „Diadalmas február”, kommunista hatalomátvétel, Benes dekrétumok, a 2. Világháborű vége

feladat

feladat

feladat

Dátum Hetény/Chotín Csehszlovákia Világtörténelem

1945

Február Február Május

1945

November November Szeptember

1945

Április Február Július - Augusztus:
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„Alig csendesedett  el a falu a világháború utáni borzalmaktól, máris követke-

zett  a másik csapás. 1947 februárjában jött  a hír a csehországi közmunkáról, mi 

1947 szeptemberében tudtuk meg, hogy rajta vagyunk a listán. A csendőrök fel-

szólított ák szüleimet (Szabó István 1909, Szabóné Hencz Mária 1911) hogy pa-

koljanak, másnap jön az autó értünk, s visz Komáromba, majd onnan Csehor-

szágba. Riadalom, sírás és félelem, rett egés volt a szívünkben. Marhaszállító va-

gonokba rakták az embereket. A legkisebb leány (Szabó Irén 1941, Szabó Mária 

1943) azonban a tömegben elbolyongott , nem találták sehol. Az édesapa a vo-

nat elé feküdt azzal, hogy a vonat addig nem indulhat, míg a leány meg nem 

lesz. Csendőrök, katonák is keresték, míg végre a Singellőbe megtalálták. A kis-

lány azt mondta, hogy a gólyával mennek messzire. Kolin mellé kerültek egy 

szobába. Mellett e konyha, az mellett  egy másik szoba, ahol másik család lakott . 

Az édesapa reggeltől estig egy gazdánál dolgozott . A kezdetekben még éheztek 

is. Később a nagynéni eljött  utánuk, s a bátyjukat (Szabó Gyula 1936) hazaszök-

tett e. A család másfél év múlva hazaszökött . Aki nem volt ott , nem élte át, az el 

sem tudja képzelni, hogy micsoda gyötrelem és fájdalom volt, amit a családok-

kal csináltak.”

Szabó Mária (szül.1943 ) visszaemlékezése, lejegyezve 2012
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A várakozók társasága: 
Bordán József tanító, Csizmadia Dezső, 
Csintalan Miklós, Tóth Benő, Péczi La-
jos, Zajos Ernő, Bordán József, Csintalan 
László, Sárai Gyula. 

Napközben fi gyelték, 
hogy merre járnak
a katonák.

Állampolgársága: hontalan
Príslušnosť: bezdomovec
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Térj be hozzánk kedves jóbarát!
(Hogyan laktak a régiek?) 
Príď k nám na návštevu...(Ako žili naši predkovia?)

Elfeledett  köszöntők!
Zabudnuté vinše…

Mint már említett ük, 
Hetényen nádtetős 
gangos házak épültek. 
Íme néhány kép:

A szobák berendezése is hason-
ló volt. Az első szobában volt: ágy, 
sublót, gyükör, sarokpad, asztal, 
kenyírláda, tulipános láda, szé-
kek, rakott  sparhelt, kemence

Csintalanné Kajtár Márta gyűjtése, 1988

Kevés tenta cseppent a csizmám orrára, 

Mert ritkán köszöntünk szent István napjára.

Erő és bő áldás terjedjen reája

Szívemből kívánom, már Isten hozzája.

Köszönjük atyáink, hogy meghallgatt atok, 

Vigasztalás nélkül el ne bocsájtsatok.

Erő és bő áldás terjedjen reátok,

Szívemből kívánom, már Isten hozzátok.

Szalad a nyúl a fagyon, 

István napja ma vagyon,

Azért jött em, pénzt adjon! 

Magának is maradjon.

Kicsi az Esztike,

Kicsi a verse.

István bátyám az Isten

Sokáig éltesse

Gyermekek 
köszöntőiből:
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Jóslások / Veštenia

Ki volt Szent István? Miért fontos számunkra? 
Kto bol kráľ I. Štefan? Prečo je dôležitý pre nás?

Írj Te is névnapi köszöntőt! Próbálkozz Máriára, Erzsébetre, Katalinra! 
Sorsoljátok ki egymás nevét! 
Skús napísať vinš pre Máriu, Alžbetu, Katarínu!

Mely időszakhoz kapcsolódhatnak a következő jóslások?
K akým obdobiam patria nasledovné veštenia?

feladat

feladat

feladat

Későn hulló falevelek, kemény fagyot jelentenek. Ha lomb a fán korán nincs már, gazdag év jön, 
sok-sok kincs vár.

Ha a fán sok levél marad, Tavasszal a hernyó arat. Kelvén Simon Júdára, Szükség lesz a gubára.



Veres csontú Márton lúdja: nagy hideg jön ki-ki tudja. A mellcsontja hogyha fehér: télen a hó tér-
dig felér. Ha meg a csont barna sáros: rút lesz a tél nyakig sáros.

Nyitott  ajtó, zöld karácsony: Húsvéti hó ablakrácson. Karácsony szent éjszakája: Öröm ha hó esik 
rája. Első napja, ha fényt szór rád: Boldog lesz majd minden órád. Másodnapja hogyha fényes: jövő 
éved csak szegényes.

Karácsony szent éjszakáján, ha szél támad kelet táján, s nyikorog a ház ereszték, jelenti a marhák 
vesztét. Ha a szelet nyugat nyomja, sok ember száll nyugalomra. Ha meg a szél délről indul, sok-
sok beteg nyög a kíntul. De annál jobb észak szele, a szerencse üzen vele.

Csintalanné Kajtár Márta gyűjtése

Fenyőfát nem állt módjában minden családnak vásárol-
ni. Ilyenkor fenyőágat vagy mennyezetről lelógó lámpá-
ra, vagy a sublótra tett ek. Voltak, akik leándert díszítet-
tek fel. Régi karácsonyokhoz tartozik az alma, dió, mé-
zeskalács, gyertya, szaloncukor (kenyérhéj ezüstpapírba 
csomagolva)

karácsonyi szoba
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Hiedelmek, babonák, szokások 
Pranostiky, zvyky, povery

Lucza napja: 
Lucza napkor a gazdasszonynak nem jó tűt venni a kezébe (varrni), mert bevarrja a tyú-
kok (baromfi ak) fenekét és egész évben nem fognak tojni.

Szilveszter napja:
Lencsét kell enni, hogy sok pénz jöjjön a házhoz.

Újév napja:
Nem szabad, hogy mosott  ruha legyen a padláson, mert akkor abban az évben akasztott  
ember lesz a családban.
Elsőként férfi  lépjen be a házba és kívánjon boldog új évet, mert meghozza a szerencsét.
Újévi ebédre malacorrot kell főzni, mert betúrja a házba a szerencsét. (Malacfarkot is le-
het főzni, az behúzza a szerencsét) 

Nagypéntek:
Ebédre mákos pompost, pirit, csuszát kell enni a gyász miatt . Vacsorára sült kolbászt, 
mert ha nem ett ek, akkor a kígyó belemászik a szájukba, mikor nyáron a határban délben 
lefekszenek aludni. (Ma már nem járnak a határba dolgozni, és délben nem fekszenek le, 
mégis megmaradt a kolbászevés szokása)

Naplemente után: 
Nem szabad a szemetet kivinni, mert kidobjuk a szerencsét is.
Nem szabad a küszöbön keresztül kiseperni a szemetet, mert kisöpörjük a szerencsét is. 

Akkor jó az újévi, kará-

csonyi, húsvéti, névna-

pi jókívánság, ha először 

férfi  kívánja. A férfi ak 

után jöhetnek a nők. 

V Chotíne sa až do dnešného dňa zachovalo niekoľko povier a zvykov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé obdobia roka.

Deň Lucie:  
Ženy v ten deň nesmeli šiť ihlou, lebo by v budúcom roku sliepky a husi neniesli vajíčka.
Silvester: 
Na Silvestra sa podávala šošovica, ktorá symbolizovala peniaze.
Nový rok: 
Na povale nesmeli sušiť vyprané  šaty, lebo v tom roku by mali v rodine obeseného.
Muž mal prvýkrát prekročiť prah domu a popriať šťastie k novému roku, lebo to prinášalo šťastie.
Na Nový rok sa odporúčalo jesť  bravčový rypák, lebo prasa ryje šťastie. Možno variť aj prasací chvost, ktorý ťahá šťastie 
do domu.
Veľ ký piatok
Na stole boli mákos pompos, piri/pirohy, cestoviny kvôli smútku. Na večeru jedli pečenú klobásu preto, aby sa had nevplazil 
do úst ľudí, ktorí si oddychujú a ľahnú si v lete v chotári. (Dnes už nepracujú na poliach a poobede si neoddychujú, ale 
zvyk sa ešte stále zachoval.)
Po západe slnka:
Nesmú sa vynášať smeti, lebo vyhodíme s nimi aj šťastie.
Nesmú sa vymetať smeti cez prah, lebo vymetáme z domu aj šťastie.

Vtedy sú  novoročné, vianočné, veľkonočné priania a blahoželania k meninám dobré, keď ako prvý zavinšuje muž. 
Žena nasleduje len po ňom.

Hetényen a mai napig megmaradt néhány régi hiedelem és babona, 

melyek az év egyes időszakaihoz kötődnek.
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Kérdezz rá a családod idősebb tagjaitól, ismerik-e ezeket a hiedelmeket, betartják-e? 
Ha további hiedelmeket is ismernek, jegyezd le, majd meséld el osztálytársaidnak is!

Opýtaj sa starších členov rodiny, či poznajú nejaké povery.

feladat

Az osztály 2 ellentáborra osztódik. 

Falugyűlés:  Az egyik csoport amellett  érvel, hogy nincs a világon jobb 
hely Heténynél, a másik pedig, hogy el kellene költözni.  Játsszátok el a 
történetet úgy, hogy a megadott  szavakat bele kell foglalnotok a pár-
beszédbe!

Felhasználandó szavak: turul, Tarczy, iskola, múlt, jövő, UFO

J
á

t
é

k

Elfeledett  játékaink / Naše zabudnuté hry

Koccanós: Egy meghúzott  vonal mögül egy másik vonalig el-
gurított ák a színes golyókat. Az ellenfél úgy igyekezett , hogy 
gurítás közben hozzákoccanjon a másikhoz, mert akkor az az 
sajátja lett . 

Felkapós: A marékba fogott  és megrázott  golyókat feldobták a 

levegőbe. Azok a földön szétgurultak. A legtávolabbra esett et 

felvett ék és azt feldobták. Amíg az a levegőben volt, igyekeztek 

a többiből a lehető legtöbbet felkapni a földről. Ha nem sikerült 

egyet sem falkapni a másik következett .

Iszik mint a hamuruha! 

Jár a szája, mint a kácsasegge! 

Iszik mint a gödíny!

Nyitva van mint a kurva valaga.

Olyan mint a szempári szajha.

Összebújnak mint a fi lléres malacok a pen-
gős vásáron.

Se pénz, se posztó
panaszkodó kifejezés, amit akkor használnak, ha az 

ember nem kapta meg a fi zetségét vagy hiábavaló volt 

a fáradozása és nem csak azt nem kapta meg, amit re-

mélt, hanem azt sem, amit korábban biztosnak tartott .

Hetény - magyar szótár 133

Alkoss a fenti szavak segítségével egy ér-
telmes mondatot, vagy akár egy érdekes 
történetet! Hajrá, csak hetínyiesen! 
Napíš vymyslený príbeh po chotínsky!

Áristom – börtön
Baszárkeszeg – sovány ember
Baktör – kisbíró
Csiripiszli – kőtés
Cserba – letörött  falú, csorba
Észtre – ereszalja
Ejtőzzetek! – két étel fogyasztása között i 
idő, „Még nem melegedett  meg a hurka, ad-
dig ejtőzzetek!”
Féhaj – gazdasági épület
Furkó – nagy gombóc
Gyalogszék – sámli, alacsony lábú szék
Gyűkör – tükör
Galambos – madárformára font kalács
Grádics – lépcső
Gajmó – kampó
Hajlok – borház
Hidastábla – a malacól etetőhelye
Ivó – itatóhely, vájú 
Kiszefa – akkor használják, ha a szekérbe 
4 lovat fognak. A két elöl haladó ló: a gyep-
lős és az ostorhegyes a  rúdfejre akasztott  
kisefával húz
Lévó – fából készült bor beöntő tölcsér
Lotyó – huncut kislány
Lélekmelegítő – rövid női mellény
Muruzsgyík – törmelék
Nyavaja – betegség
Olasz – kelkáposztafőzelék
Olytott  tej – ecett el összefutatott  tej, gyógyít
Ótvar – vastag seb
Ókula – okulláré, szemüveg
Piri – barátfüle
Rendli – sütő
Szöglet – sarok
Sutyú – szőlőprés
Tyúkverő – lakodalom másnapja, mikor a 
gazdasszonyok mulatnak
Verőcke – utcaajtó

Hetény- magyar szótár
Slovník chotínsko - maďarský
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Még néhány érdekesség  falunk múltjából
Ešte niekoľko zaujímavostí z histórie našej dediny

Az első focimérkőzés Hetényen 1927-ben volt, melyen ott  volt a falu apraja nagyja. A falu libalegelőjén a mai Sport utcában ál-
lított ák fel a két kapufát és ott  jelölték ki a pályát. A hetényiek ebben a szeles időben látt ak először futball labdát és mezt, valamint 
a hozzá tartozó felszerelést. A mérkőzés már javában zajlott , mikor megérkezett  az egyik játékos édesanyja. Körülnézett  majd 
magához szólított a fi át. A fi ú engedelmesen hozzá sietett . - Azonnal gyere haza, mit képzelsz te,a Singer fi ú nagykabátban az én 
fi am meg meztelen?Azóta is megmaradt a mondás Hetényen: Singer fi ú nagykabátban az én fi am meg meztelen?”

Ki is volt Singer Ödön?
Szatócsboltja volt, ahol mindent lehetett  kapni. Háza a a hetényi Nagy 
–tó partján, a mai Tanka ház helyén volt. Kétszer nősült. Első felesége 
meghalt, tőle született  Jolánka. Második felesége nem szerett e a kis-
lányt, de Jolánka féltestvérei – Feri és Etus jól kijött ek egymással.  Feri 
fi ú a háború elején kiszökött  az országból, édesapja – Singer Ödön a 
háború vége felé eltűnt. Egyesek azt mondják, elszöktek, de többen ál-
lítják, hogy  őket is elvitt ék a németek.

Singer Ödön 
a 30-as években 

a focicsapat fő tá-
mogatója volt

Prvý futbalový zápas sa uskutočnil v r. 1927 na ulici Športovej. Vtedy sa tam pásli  iba husi. Na zápas prišla aj matka jed-
ného futbalistu. Zbadala, že syn pána Singera je vo veľkom kabáte, a preto začala kričať na svojho syna: Rýchlo, poď sem, 
čo si myslíš, syn Singera je veľkom kabáte a ty si skoro nahý!“

A mezekhez is tartozik egy érdekes történet: Az 1962-es Csehszlovák futballcsapat II. helyezést ért el 
a világbajnokságon, melyet Chilében rendeztek. Csehszlovákia 3-1-re kikapott . Az ezüstfi úk mezét a 
komáromi járásnak ajándékozták. Az árvízkárok miatt  a hetényi focicsapat kapta meg a szép eredmé-
nyek elismeréseként. A gesztus igen megtisztelő volt.

ést ért el

Hírek

Próbáld meg a leírtak alapján lerajzolni a régi kultúrházat!
Podľa opisu skús nakresliť starý kultúrny dom!

Írd le a  hozzávalókat!  
Aké ingrediencie potrebujeme
k pečeniu chleba?

feladat

feladat
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A Táltos udvarában pékség is működött . Pázsit úr, 
hetényi pék már kora hajnalban sütött e a friss, ropogós 
kenyeret. De hogyan készül a kemencés kenyér, mi is kell 
egy jó kenyérhez?

A  régi kultúrház a mai Táltos kocsmával szemben állt. Első részében söntés volt, az épület hátsó részében pedig volt a  nagy 
táncterem a színpaddal . Itt  tartott ák a színjátszó k a próbákat! Természetesen öltözők is voltak. Vásárnaponként muzi (mozi) is 
működött  az épületben.V starom kultúrnom dome bola krčma. Za krčmou bola veľká tanečná sála s javiskom. Tu sa stretávali ľudia 
a nacvičovali divadelné hry.
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Járásunk falvai a hetényiek előadásában láthatt ák a lentebb felsorolt darabokat. 
Keresd meg a darabok szerzőit! 
Vyhľadaj na internete autorov nasledujúcich divadelných hier!

1938, Katóka őrmester

Színjátszó csoport

Piros Bugyelláris 

A  Csikós

Fehér Anna 

Liliomfi  

Visszahív a tanya

Gül Baba 

Dódi 

Kincskeresők  

Senki fi a 

Baj van a szerelemmel 

Szeretve mint a vérpadig

Gazdag szegények 

Húsz év múlva 

Cseresznyevirág 

Gül baba aratt a

feladat

A kép segítségével foglald össze, mi volt a jellemző  a lakóházakra! 
Aké  sú charakteristické znaky starých rodinných domov?

 A képen Gálné Csík Margit

feladat
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Mi a közös a három képben? Segít eligazodni a következő olvasmány.
Írd le, milyen összefüggést találtál a képek között ! 
Napíš, ako súvisia tieto obrázky!

feladat

A Komáromi Lapok hasábjain olvashatunk  a hetényi tűzesetekről.  Az újság szerint 1856. augusztus 30 – án déli 11 és 12 óra 
között  Lévai János szomszédságában Tóth Pál sarjukazla kigyulladt. Alig egy óra alatt  szinte egész Hetény a lángok mar-
talékává vált -  163 lakóház a hozzátartozó melléképületekkel. Leégett  a templom és az iskola is. Elpusztult 2 ló, több ap-
rómarha, disznó és az újságcikkek szerint „szárnyasok ki nem puhatolható mennyiségben”. Az okozott  kár 120 ezer forint-
ra tehető. Kilencen haltak meg, név szerint: Fekete Jánosné Törött ő Éva – 46 éves, Szalai Istvánné Fekete Éva – 60 éves, 
Udvaros Ferencné Komjáthy Erzsébet – 19 éves, Udvaros Erzsébet – 17 éves, Nagy Istvánné Vörös Éva – 70 éves, Komjá-
thy Mária -  7 éves, Wasznyinka Zsófi a – 1 éves, Major András  - 73 éves, Major Ferenc – 72 éves, Pásztor Nagy Istvánné 
Szénási  Zsuzsánna – 34 éves. Igaz ugyan , hogy most 10 nevet soroltunk fel, nem tudjuk, hogy lett  az újság állítása szerint 
9 emberéletből 10 a matricula szerint. 

Az 1882. április 19 – én keletkezett  tűz Tóth Mihály gazda házából indult. Ez a tóparton volt. Tudjuk azt, hogy akkoriban 
egy portán több család is lakott . Az egyik változat szerint Tóth Mihály az ebédjét készített e, mikor az erős északnyugati szél 
felkapta a lángot, s pillanatok alatt   átt erjedt a szomszéd házakra is. A másik  történet  szerint két gyermeke ellenőrizetle-
nül játszott , s az Ő fegyelmezetlenségük okozta a tüzet. A széliránynak köszönhetően ebben az esztendőben a református 
templom megmenekült. A tűz nagyságát bizonyítja, hogy 142 háztelken 175 ház leégett  melléképületeikkel és a bennük lévő 
takarmánnyal.  A tűz oltását báró Ditt ruft h Mór irányított a.



Forráselemzés: Figyeld meg a fénykép hátoldalát, s határozd meg, milyen időszakból való! 
Mikor készült? Mit tudhatunk meg az adatokból? 
Skús si prečítať zadnú stranu fotografi e. Kedy bola fotka vyhotovená? Čo si zistil o tejto udalosti?

feladat

feladat
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A mai iskolánk épületét 1970 - ben adták át. De vajon hol volt az öreg iskola? 
Ha alaposan megfi gyeled  a régi fényképet, megtudhatod a választ. Írd le a szomszédos épületek neveit!
V r. 1970 bola odovzdaná budova našej školy. Kde bola stará škola? (Pomôže Ti obrázok). 
Napíš mená susedných budov starej školy!

Miről tanúskodik az okirat?  
O čom svedčí tento dokument?

feladat

Még néhány érdekesség  falunk múltjából 139
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Énekeljünk, játsszunk együtt !
Zaspievajme si a hrajme spolu!

A       HE   -   TÉ   -  NYI           TE - ME  -  TŐ            ÁR  -  KÁ   -    BAN

ROZ - MA  - RIN  -  GOT         ÜL  - TET  - TEM         SOR  -   JÁ     -    BA

ROZ - MA  - RING-SZÁL          FEL - NYÚ - LIK     AZ          ÉG  - FE   -   LÉ

GYEN-GE     VA   -   GYOK         A        SZE   -   RE            TŐM   MEL  -  LÉ

A hetényi temető árkában
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2. V.SZ.  2. ÜTEM

IS - TEN     VE - LED        HE   -  TÉNY  -  NEK              FA   -  LU   -   JA

HÁ - ROM  É  -   VIG         NEM    LE     -     SZEK         LA   -   KÓ    -    JA

ITT   HA  - GYOM A           HÍ     -    RE      -    MET          NE   -   VE    -  MET

ITT   HA  - GYOM A           KED-VES        SZE         -         RE    -   TŐ   -  MET

ÉNEKELTE: ZAJOS JÁNOS

Isten veled Heténynek faluja

ÉDESANYÁM NE SIRASS NE JAJGASS
ÉN ÉRETTEM EGY KÖNNYET NE HULLASS.
HULLATHATSZ MÉG ÉRETTEM VALAHA.
MAJD HA LEFEKSZEM A KOMISZ ÁGYRA.

A GYALLAI NEMES SZOLGABÍRÓ.
ÁSSA KI A KÉT SZEMÉT A HOLLÓ.
NEM VÉTETTEM SENKIT A KUTYÁNAK
MÉGIS BEÍRATOTT KATONÁNAK.



142

Ha bemegyek...

HA       BE     -    ME - GYEK      A        BAB   -   LE    VES         CSÁR  - DÁ     -   BA

OTT     MU    -   LAT        A        KRUMP-LI          LE    VES            MA   -  GÁ    -   BA

MÁ - KOS     RÉ   -   TES             ŐSZ - SZE          Ü    -    TI                 BO   -   KÁ   -  JÁT

TÚ   -  RÓS       CSU    -   SZA          Ö     -    LE          LI   -   A                  BA  -    BÁ    -   JÁT

A hetényi csárdában...

A     HE-TÉ - NYI     CSÁR-DÁ-BA                   E - CET  ÉG  - A         LÁM   -PÁ - BAN

MEG   SE GYÚJT-JÁK        MÉG  -  IS    ÉG

DÓ  - ZSA   ZSI - GA            A      VEN  -  DÉG   

DÓ  - ZSA   ZSI - GA        HÚ  - ZAT - JA              A     RO - ZIT    MU   -   LAT - TAT - JA   

ÉNEKELTE: PINTÉR BALÁZS
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A hetényi magas torony

A           HE     -    TÉ  -NYI         MA-GAS                   MAG - TÁR

BEN  -   NE           ROS - TÁL     HÁ  - ROM               KIS    -  LÁNY

FE     -   HÉR        KÖ   -  TÉNY   VAN   E       -      LŐT     -      TE     

EL     -   LEN    -    ŐR         A         SZE   -   RE            TŐ      -      JE

A HETÉNYI MAGAS TORONY.

BELE AKADT AZ OSTOROM.

AKASZD KI KEDVES GALAMBOM.

KÉT PIROS ORCÁD CSÓKOLOM

2.

ÉNEKELTE: GÁL MIKLÓSNÉ - HENCZ JULIANNA
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Játsszunk Hetényt! Társasjáték
Bocianovo Chotín. Spoločenská hra

Kedves játékostársaink!

Egy társasjátékot ajánlunk szíves fi gyelmetekbe! Amennyiben fi gyelmesen elolvastátok a munkafüzet 
olvasmányait, illetve megoldott átok a feladatokat, talán elmondhatjátok, hogy „…mindent tudok Hetényről, 
amit érdemes tudni…”. De vajon, tényleg így van ez?! Kotiers Éva néni ötletes játékából majd kiderül! 
Kezdjük is el, játsszunk Hetényt!

Vegyétek elő a társasjáték tábláját! A résztvevők a start mezőről indulva dobásaik alapján haladnak 
Hetény utcáin a cél felé, és közben megkapják a mezőkön rejlő jutalmakat, vagy éppen elszenvedik 
a büntetést. Bizonyos mezőkön a gólyafészekből kivehetnek 1-1 tojást, és feltörhetik. Az alapin-
formációk birtokában most már stílusosan: Röppentsük föl a gólyákat!

Nézzük a mezőket:

3 A hetényi Nagy-tóból bányászott  vályogból egy év alatt  felépült a házad. Dobhatsz újra! 
Z chotínskeho veľkého jazera ťažili hlinu, z ktorej si si postavil svoj dom za necelý rok. Môžeš hodiť ešte raz!

9
Sikerült lencsevégre kapnod a homoktagi védett  területen az éppen kivirágzott , védett  
ritkaságot, a homoki keserűfüvet. Lépj előre 5 mezőt!
Pekne si nafotil Zemežlč horký, ľudovo horkú trávu, ktorý rastie v chránenej pieskovitej prírodnej oblasti. 
Postúp o 5 políčok dopredu!

11
A természetvédelmi területen tudatlanul bolyongtál, s a védett  királydinnye megszúrta a 
lábadat. Míg gyógyulsz, 1 körből kimaradsz!
Túlal si sa na chránenom území, kotvičník zemný ťa popichal, bolí ťa noha, oddýchni si. Raz ostaneš mimo 
hry

13
A természetvédelmi területen segített él kiirtani az akácost, aminek elterjedése veszélyez-
tett e az őshonos homoki növények életét, jutalmul még egyszer dobhatsz.
Agáty, ktoré rástli na chárnenom území, ohrozili život chránených pieskomilných rastlín, a ty si pomohol 
vyrúbať ich. Môžeš hodiť ešte raz!

15
A Sport utcában lévő gólyafészekben épp kikeltek a kisgólyák. Mivel meg szeretnéd 
számlálni, hány új gólyát üdvözölhetünk körünkben, várnod kell, míg megláthatod őket. 
Egy körből kimaradsz.
V hniezde bocianov, ktorá sa nachádza v Športovej ulici, sa vyliahli malé bociany. Nakoľko by si chcel 
narátať, koľko potomkov majú bociany, musíš čakať, kým ich uvidíš. Raz ostaneš mimo hry.

18 Díjat nyertél az azsúrhímzéseddel a párizsi világkiállításon. Lépj előre 5 mezőt!
Svetovej výstave v Paríži si vyhral ocenenie, postúp o 5 políčok dopredu.

20 A tilalom ellenére fürödtél a Nagy-tóban. Míg száradsz, a többiek dobhatnak!
Napriek zákazu si sa kúpal vo veľkom jazere, kým sa osušíš, iní hrajú 1 kolo bez teba!

21
Utad során elfáradtál, megéheztél, betértél a Hetényi Nagy-tó közepén álló Gólya 
csárdába egy kis Hetényies-t fogyasztani. Míg pihensz, a többiek dobnak.
Počas cesty si sa unavil, a zlačnil sa, preto si sa zastavil na poloostrove uprostred Chotínskeho veľkého jazera, 
v Čarde u bociana, a zjedol si Chotínske menu. Kým si oddychneš, ostatní hráči idú ďalej.

22
Iskolánk névadója, Tarczy Lajos a Pápai Református Kollégium matematikatanára volt. 
Ő vezett e be a testnevelést. Te meg megint nem hoztál tornaruhát? Szégyenedben lépj 
vissza 10 mezőt! 
Tarczy, po ktorom je naša škola pomenovaná, učil v Pápe, kde zaviedol ako povinný predmet gymnastiku, 
telesnú výchovu. Ty si si nepriniesol teplákovú súpravu na hodinu, hanbi sa, vráť sa 10 políčok dozadu!

Énekeljünk, játsszunk együtt 

23
Az iskola udvarán álló platánfák terméséből csodaszép őszi csendéletet készített él. 
Jutalmul lépj előre 3 mezőt!
Z plodov platanov, ktoré stoja na školskom dvore, prichystal si krásnu jesennú ozdobu. 
Môžeš kráčať ďalej o 3 políčky.

24

Saját készítésű olaszrizling boroddal a Borkő Panzióban rendezett  borversenyen arany-
érmet nyertél. Szakértelmedért, amellyel a hetényi homokdombok terméséből kihoztad a 
maximumot, még egyszer dobhatsz.
V penzióne Borkő usporiadali degustáciu vína, kde si vyhral zlatú medailu s vlastným vínom, 
rizlingom rínskym. Za profesionalitu, s čím si dosiahol maximum z plodov chotínskych kopcov, ešte raz 
môžeš hodiť!

27
Szőlőszomszédoddal sokat koccintgatt ál a több száz éves hajlok hűvös pincéjében. 
Tántorogj vissza a 20 mezőre!
So svojím susedom si popíjal v storočnej budove „hajlok“(pivničný rad). Musíš stúpiť na políčko číslo 20!

33

Horgászni voltál a hetényi Nagy-tavon, és kifogtál egy compót, a halak doktorát. Sajnos 
a helyi horgászszabályok értelmében ezt a halat nem viheted haza. Dobd vissza ügyesen, 
addig a többiek tovább haladnak. 
Bol si na rybolove na Chotínskom veľkom jazere, a vylovil si lieň, lekár ostatných rýb.
Podľa miestnych rybárskych pravidiel túto rybu nemôžeš odniesť. Vráť ho rýchlo do jazera, medzitým ostat-
ní hráči postupujú ďalej!

36
A Pintérék szatócsboltjába új áru érkezett . Ha párosat dobsz, a segítségért léphetsz előre, 
ha páratlant, a szétszórt jancsiszög miatt  csússz vissza!
K Pintérovcom, do obchodu so smiešaným tovarom, priniesli nový tovar. Keď hodíš párne číslo – pomohol si, 
postúp o políčko 1 vpred, keď máš nepárne číslo – rozsypal si klince, jeden krok dozadu!

40
Idegenek megkérdezték tőled, merre van Vághetum, te meg csak a válladat vonogatt ad 
falud 1075-ös neve hallatán. Most aztán énekeld el a „Nagyhetényre két úton kell bemen-
ni” nótát!
Cudzinci sa ťa spýtali, kde je Waghetuin, ty si nevedel, že je to meno našej obce z roku 1075. Musíš zaspievať 
„Nagyheténybe  két úton“ (Do veľkého Chotína sa ide dvoma cestami)!

44
Megnézted a Budapesti Tűzoltómúzeumban Feszty Árpád hetényi tűzvészről készült hí-
res festményét, a Kárvallott akat. Csússz föl a tűzoltólétrán!
Pozrel si si v Budapešti v Múzeu požiarnikov maľbu Fesztyho Kárvallott ak. Za odmenu vylez na požiarnic-
kom rebríku!

50

Az óvoda udvarán álló szederfán éppen érik a szeder. Mivel szereted a hasad, kicsit tor-
koskodsz belőle. Ha már itt  jársz, a templom mellett i hatalmas hársfáról is gyűjtesz virá-
gokat, jól jöhet még a főzete hörghurut ellen. Sok időt töltesz vele, így 1 körből kimaradsz.
Na dvore škôly stojí moruša, a práve teraz sa dozrievajú plody. Nakoľko máš rád svoj žalúdok, zastavíš si sa 
na chvíľu a ochutnáš ich. Vedľa kostola stojí obrovská lipa malolistá. Z toho si zbieraš kvety na čaj proti kašle. 
Veľa času sa tu stráviš, preto z jedného kola sa vystaneš.

51
Tisztelt Sajószentpéteri Márton! A 40 évig szenvedett  gályarabság miatt  jóvátételként 
díszmenet élén tömeg éljenezése közepett e haladjon keresztül a Templom úton!
Sajószentpéteri! Štyridsať rokov ste sa trápili vo väzení! Na znak úcty pôjdu ľudia cez ulicu kostola s veľkou 
ováciou!

54 A régi orosz temetőben megmentett ed az árvalányhajat a szedőktől. Dobhatsz újra.
V starom ruskom cintoríne si zachránil kavyľa pred zberateľom! Hoď ešte raz!

57

Csokonai szerelme, Lilla, a hetényi papot választott a a nincstelen költő helyett . Ha lány 
vagy, Végh Mihályné, Vajda Júlia szívtelensége miatt  kimaradsz 1 körből, ha fi ú, Csokonai 
szerelmes veresei szépségéért dobhatsz újra.
Csokonaiho múza Lilla sa vydala za chotínskeho farára! Keď si dievča, tak ako vďačnosť za pekné milost-
né básne venované Lille môžeš hodiť ešte raz, keď si chlapec,  za trest za týranie Lilli svojím manželom jedno 
kolo vynecháš!
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Miről árulkodnak a régi fényképek?
Čo nám prezradia staré fotografi e?
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