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„Bármilyen hosszú is egy természetfilm, 
bármilyen szép is egy kép, bármilyen csodás is 

egy-egy leírás, nem hihetjük azt, hogy ez 
pótolja a személyes élményt. Márpedig ezek a 

helyek bárki számára könnyen elérhetők, 
felkeresésük, felfedezésük – kinek-kinek a maga 
számára – jószerivel csak elhatározás kérdése.” 

 
Rockenbauer Pál  

(1933. január 14. – 1987. november 26.) 

  



 

 

                                           Kedves Túratársaink! 

 

 

 Lassan január közepén járunk. A tél néha jelzi, hogy itt lenne az ideje, néha viszont farsangi 

szezonhoz méltó módon bohókás, tavaszias arcát mutatja felénk. Legalább is itt nálunk a 

„mezőföldi rónákon”. A január is bizonytalan önmagában, pedig jó lenne, ha lenne mihez 

igazítanunk magunkat! Ha január, akkor tél. Ha tél, akkor hó, hideg, szánkó, korcsolya és 

egyebek. Az egyebek között viszont immár hét éve van egy biztos pont. Ez pedig az „Indulj 

egy úton…” nevet viselő kéktúrás vetélkedőnk, melyet, ha esik, ha fúj, ha fagy, ha nem, ha 

támogatják, ha nem, mi kiírunk, meghirdetünk és erőnkhöz mérten „végigjárunk”. Időjárástól, 

körülményektől függetlenül ugyanolyan lelkesedéssel, kíváncsisággal, szeretettel foglalkozunk 

a vetélkedővel, mint az elmúlt hat esztendőben tettük.  

 

Tavaly még azt írtuk beköszöntő levelünkben, hogy „valami mégis megváltozott körülöttünk. 

Valami, amire egy éve nem is gondoltunk. Valami, ami egyszerű vetélkedőnket is nagyban 

befolyásolta.” Igen, a vírusra gondoltunk. Idén ilyet már nem írunk le. Ez van, ehhez kell 

alkalmazkodnunk, s az a legjobb, ha ezt elfogadjuk. Viszont ami jó hír, a nyár folyamán 

pótoltuk a korábban elmaradt jutalomtáborainkat! Ötven fős csapattal jártuk be a Balaton-

felvidék, a Velencei-hegység tájait, csobbantunk a Balatonban, eveztünk a Velencei-tó vizén. 

Reméljük, idén nyáron is így lesz! 

 

Addig viszont még előttünk áll három forduló és a döntő megmérettetés! Előttünk egy új 

kihívás. Miután tavaly befejeztük az Országos Kéktúrát, most folytatjuk utunkat egy lankásabb 

vidéken, a Dunántúli-dombság területén. Vagyis irány a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli 

Kéktúra! Terveink szerint 4 év alatt teljesítjük majd az Írott-kőtől Szekszárdig kacskaringózó 

541 kilométeres távot. 

    

Tisztelettel és köszönettel adózunk minden túrakedvelő diáknak, szülőnek, pedagógusnak, aki 

a mostani helyzetben is vállalta a vetélkedő feladatainak megoldásával járó plusz munkát, 

szervezést, kutatást, fáradtságot. Vállalta, hogy túratársunk lesz az idei Írott-kő – Őriszentpéter 

szakaszon. Idén erre közel 130 csapat vállalkozott! Köszönjük a bizalmat!  
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 Idei első túránk egy nem túl hosszú, de nagyon szép útvonal. A Dunántúl legmagasabb 

pontjától gyalogolunk Jákig. Először felkapaszkodunk az Írott-kőhöz, majd leereszkedünk 

Bozsokon keresztül Szombathely határáig, s onnan a templom iránymutatása alapján Nárain 

keresztül irány Ják.  

 

A vetélkedő csapatokat továbbra is két nagy csoportba és három-három kategóriába soroltuk 

be. A verseny tisztasága érdekében iskolánk csapatai külön csoportban versenyeznek. Az esetek 

többségében azonos feladatot oldanak meg a különböző korosztályú diákok, de minden csapatot 

csak a saját kortársaikkal fogunk összemérni, tehát az esélyek azonosak mindenki számára. 

A feladatoktól ne ijedjetek meg! A legnehezebbnek tűnő feladvány esetében is sokat segíthet a 

logika. Ahol pedig információforrásra van szükség, az esetek többségében megadjuk, vagy 

utalunk rá, hol lehet a válaszokat megtalálni. 

 

Ha bármilyen problémátok adódna, keressetek bennünket! 

Ne feledjétek! 

Az első forduló beküldési határideje: 2022. február 4! 

 

Kívánunk minden csapatnak, segítő pedagógusnak, szülőnek jó „túrázást”, kellemes időtöltést, 

sikeres fejtörést! S ami a legfontosabb, jó egészséget Mindenkinek! 

 

A szervezők nevében: 

 

                                                                                                Sajtos József 

                                                                      Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI 

 

 

 

Seregélyes, 2022. január 12. 
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1. feladat 

A névadó… 

 

Az Országos Kéktúra virtuális bejárása során az összes túraszakasz feladatlapját egy térképes 

feladattal kezdtük. Most ettől rendhagyó módon eltérünk. Először ismerkedjünk meg azzal a 

nevezetes televíziós szakemberrel, akinek a nevét viseli a Dél-dunántúli Kéktúra. 

Természetesen Rockenbauer Pálról van szó. 

Az alábbi rövid életrajzot a https://www.kektura.click.hu/OKT/rockenbauer.htm linken 

található cikk alapján készítettük. A leírásból viszont kihagytunk 17 szót, kifejezést, melyeket 

táblázatba foglalva a hiányos életrajz végén megtalálhattok. Minden szó, kifejezés előtt egy 

betű olvasható. Ha a kiegészítést helyesen, értelemszerűen végeztétek el, e betűk 

összeolvasásával megfejtésül egy film címét kapjátok meg. (A filmmel még később 

foglalkozunk.) 

Egészítsétek ki az életrajzot a megadott szavakkal, kifejezésekkel! Megoldásként a 

szavak, kifejezések betűkódjának összeolvasásával kapott filmcímet adjátok meg! 

 

Az életrajz: Rockenbauer Pál  

(1933. január 14. – 1987. november 26.)  

 

Rockenbauer Pál (Fotó: MTV) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 

Karának földrajz-biológia-kémia szakáról érkezett a televíziózás világába.  

Életének első és egyetlen munkahelye a (1.) ……..…. lett. Az első pillanattól ő szerkesztette a 

természettudományos műsorokat.  

1965-ben „Levante vizén” címmel Rockenbauer Pál rendezte az első magyar expedíciós 

filmsorozatot. A forgatócsoport egy nyarat töltött a (2.) ……..…. nevű magyar Duna-tengerjáró 

kereskedelmi hajó fedélzetén, bekalandozva a Földközi-tenger keleti medencéjét. (Az úti 

élményeit megírta könyv formájában is, címe: Szívességből a Mediterránban).  

1968-ban (3.) ……..…. kollégájával - aki szinte minden Rockenbauer Pál rendezte film 

operatőre volt - eljutott az (4.) ……..…., ahol a dél sarki nyár rövid néhány hónapja alatt több 

kutatóállomást is meglátogatott. Itt is utifilmet forgattak, de az úton szerzett élményeit is 

megírta, a könyv címe: Csipetnyi Antarktisz.  

A (5.) ……..…. soha nem ismerte, szinte megállíthatatlanul készítette, rendezte az egyre újabb 

filmeket. Az 70-es évek elején (6.) ……..…. akadémikus szerkesztette 13 részes „A napsugár 

nyomában” című (7.) ……..…. filmsorozat rendezőjeként ismét bejárta a fél világot: forgattak 

Ausztráliában, Új-Guineában, a korallszigeteken, a Hawaii-szigeteken, Dél-Amerikában, az 

Antarktiszon és az Amazonas-medencében is.   

https://www.kektura.click.hu/OKT/rockenbauer.htm


1974-ben került sugárzásra a televízióban Magyarország (8.) ……..…. szóló filmsorozata. 

Szinte az utolsó pillanatban, bezárásuk előtt nem sokkal sikerült megörökítenie ezeket a mára 

szinte teljesen eltűnt műszaki emlékeket.  

„Jöjj és nézd a Kilimandzsárót” címmel 1976-ban készített egy utifilmet, amelyben az 

expedíció tagjaként meg is mászta a hegyet.  

Az Afrika-expedíció után kezdődött Rockenbauer Pál életének az a korszaka, amiért szinte 

minden (9.) ……..…. a szívébe zárta ezt a világcsavargó televízióst. Több éves előkészítő és 

szervező munka végén (10.) ……..…. utolsó napján indult egy kicsi csapat élén az Országos 

Kéktúra bejárására. Természetesen ebből is film született (11.) ……..…. címmel. 

A fáradhatatlan Rockenbauer Pál még ennyivel sem érte be, a kéktúrás filmsorozat országos 

sikere után újabb nagy fába vágta a fejszéjét: 1982-ban utifilmet forgatott egy pamíri 

hegymászótúráról, melynek címe „Kecskeméttől a Pamírig”. 

Újabb év, újabb utifilm: 1984-ben már Közép-Amerikában forgatott filmet „Magyar búvárok 

kubai vizeken” címmel.  

Ezután életének a kéktúrázók szempontjából újabb fontos mérföldkövéhez érkezett:  

7 évvel az Országos Kéktúrát bemutató „Másfél millió lépés Magyarországon” után, 1986-ban 

ismét útra kelt a filmes stábbal és (12.) ……..…., a kéktúra akkori nyugati végpontjáról 

elindultak dél felé, hogy maguk választotta úton előbb a Dél-dunántúli Kéktúra nyugati 

végpontját: Kaposvárt, majd onnan ezen az úton végigmenve Szekszárdot érjék el (13.) 

……..…. megtétele után.  

Egy új, hosszú távú vándorutat akart létrehozni az országos és a dunántúli kék túra vonalának 

összekötésével. Az útvonalról készült filmet, (14.) ……..…. nagy alkotását már csak halála 

után mutatták be. A sorozat egyik legmegkapóbb része az a Baranya megyei szakasz, mely a 

zengővárkonyi öreg szelídgesztenyést mutatja be.  

Rockenbauer Pál 1987. november 26-án, egy magányos túráján halt meg Katalinpuszta mellett. 

Hamvai kívánsága szerint a Mecsek hegység lábánál, a fent említett (15.) ……..…. több száz 

éves szelídgesztenyésben nyugszanak, egy nagy nyers, vörös márványkő alatt. Emlékét a 

természetjárók őrzik, miközben az 541 km-es Emlékutat, a (16.) ……..…. ösvényeit járják.  

A Naszály lábainál, Katalinpuszta felett a kéktúra ösvényétől mindössze néhány száz lépésre 

egy kopjafa őrzi Rockenbauer Pál emlékét. Kéktúrázó, ha arra jársz, (17.) ……..…. az 

oszlopnál és emlékezz arra az emberre, aki mára már legendássá vált útján készült 

dokumentumfilm-sorozattal megismertette mindenkivel az Országos Kéktúrát!  

Betűjel Hiányzó szó, kifejezés Betűjel Hiányzó szó, kifejezés 

A 1979 júliusának M ökológiai-természetvédelmi 

B állj meg egy percre É pihenést 

N Antarktiszra B Rockenbauer Pál Dél-dunántúli 

Kéktúra 

L Dr. Balogh János C Szabados Tamás 

R kéktúrázó R Székesfehérvár 

A kisvasútjairól D utolsó 

É Magyar Televízió A Velemből 

D „Másfélmillió lépés 

Magyarországon” 

Ó zengővárkonyi 

N „Még egymillió lépés...”   

 
  



 
 

2. feladat 

Írott-kőtől Jákig 

 

Visszatérő túratársainknak már jól tudhatják, hogy feladatlapunkat az aktuális területen 

végigfutó kék nyomvonalának megismerésével kezdjük. Most sem lesz ez másként! 

Az alábbi feladatban képzeletben végigsétálunk az Dél-Dunántúli Kéktúra egy szakaszán. A 

túraútvonal egyik végpontjáról, Írott-kőről indulunk és Jákig megyünk. Utunk során számos 

nevezetes helyet érintünk. Ezek közül válogattunk párat, melyeket megfelelő sorrendben kell 

rendezni! 

 

 

Rakjátok menetrend szerinti sorrendbe az alábbi pontokat! Helyes sorrend esetén a 

helyszínek után olvasható betűkből egy értelmes szót kaptok! Ezt adjátok meg 

megoldásként! 

 

Jó tanács: Ne feledjétek, Írott-kőről indulunk a Dél-Dunántúli Kéktúra (DDK) mentén és Jákig 

megyünk! 

A feladat megoldásához használhattok turista térképeket, kéktúrás pecsételő füzetet, vagy netes 

térképeket (pl.: https://turistautak.openstreetmap.hu/ )  

 

Bozsok: A   Holler-barlang: A   Írott-kő-kilátó: S 

Kalapos-kő: V   Nárai előtt közúti keresztezés: I 

Oladi kilátó: R  Szent György-apátsági templom: A 
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3. feladat 

Gyertek velem Velembe! 

 

A feladat címe akár szójáték is lehetne, de nem az! Valóban így van! Gyertek velem, gyertek 

velünk Velembe, hiszen a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra kiindulópontjához, az Írott-

kőhöz innen jutunk fel a legrövidebb úton. Ez egy komoly indok e hegylábi település 

felkeresésére, de azért van még a tarsolyunkban más invitálásra alkalmas dolog is.  

Ez a valamivel több, mint 300 lakosú falú Kőszegtől 8 kilométerre a Kőszegi-hegység lábánál 

fekszik. A 3000 éve lakott település kellemes klímája, csodálatos környezete mellett számos 

látnivalóval rendelkezik.  Végigsétálva a falun vegyünk számba egypárat!  

Ez mind rendben is lenne, de mi is lesz a feladatotok? A válasz szintén egyszerű. Velem 

térképén bejelöltük a felkeresésre javasolt látnivalókat. Kőszegszerdahely felől érkezünk 

a faluba és sorra bemutatjuk, természetesen név nélkül, a látnivalókat. Találjátok ki 

melyik sorszámmal ellátott kék pötty melyik látnivalót jelenti a térképen! Ha jól 

dolgoztatok, akkor a sorba helyezett látnivalók betűjelét összeolvasva egy híres fafaragó nevét 

kapjátok megfejtésül. Egy olyan fafaragóét, aki Borsod megyéből származik, s élete utolsó 

másfél évtizedét Seregélyesen töltötte. Munkái Tokajtól Velemig az egész országban 

megtalálhatóak. A Király Zsiga díjas mester munkássága elismeréseként 2002-ben a 

Népművészet Mestere díjat, majd 2015-ben a Népi iparművész címet is megkapta. Megfejtésül 

az Ő nevét kell beküldenetek! 
 

Térkép: 

 
 

Nézzük az útvonalat! 

1. Ahhoz, hogy teljes legyen a túránk, már Kőszegszerdahelyen leszállunk a Szombathelyről 

érkező autóbuszról. Első látnivalónk egy olyan vízimalom, melynek őséről már a XVI. 

században is megemlékeztek, s falai között Savanyú Jóska betyár is meghúzta magát. A régi 

malmot 1913-ban lebontották majd az első világégés első évében újat építettek a helyére.  

 



2. Ballagunk tovább a Rákóczi utcán és bal kéz felől a háborúkban elesettek emlékére állított 

kaput csodálhatjuk meg. 

 

3. Tovább haladva a falu főutcáján egy szépen faragott, fából készült szoborra bukkanunk. 

Közép-Európa legismertebb szentje, a hidak és a gyónási titok vértanúja. A faszobor az 

Alkotóházban dolgozó fafaragók ajándéka a község számára. 

 

4. Ezt követően jobb kéz felől az egykori Stirling villa épülettömbje látható. A területre a kis 

patak fölé épített fedeles hídon lehet bejutni. A híddal szemben áll a sárkányos kapu, alatta 

áthaladva jutunk a domb oldalába épített faragóházhoz, melynek alsó részében a 

faragóműhely, első szintjén a közösségi tér kapott helyet. A tágas területen fafaragó-, kovács-, 

textil- és fazekas műhelyek, gyermekjátszótér is található. 

 

5. A fazekasműhely mellett található egy emlékhely. A tájba illő faragott emléktábla 

tájékoztatja a látogatókat, hogy itt őrizték legfontosabb nemzeti ereklyénket, a magyar 

koronát 1944. december 29. és 1945. március 29. között. 

 

6. Folytatva utunkat jobbra tartva a Petőfi utca fele térünk le és követjük a piros sáv és a kék 

kereszt turistajelzést. Hamarosan egy vastartalmú forráshoz és sétányhoz érünk. 

 

7. A falu széléhez érve már csak a kék kereszt jelzés mutatja a számunkra eltervezett utat. Két 

nagyobb kanyart és némi szintkülönbséget követően jutunk fel a gyógyszerészek, 

vendéglősök, sörfőzők, vincellérek, rézművesek, táncosok és színészek, fiatalok, háziállatok, 

a csehek, Prága, Fiume, Szászország és Szicília védőszentjéről elnevezett hegyre. 

Szakemberek a területen az elmúlt 3000 év európai szinten is jelentős régészeti anyagát tárták 

fel. Napjainkban a ma is működő kápolna, a szép környezet és a jó kilátás biztosít 

felejthetetlen élményt számunkra. 

 

8. Folytatva utunka az Írott-kő felé egy emlékműre lehetünk figyelmesek. Érdemes 

megpihennünk mellette s azokra a névtelen elődökre gondolni pár pillanatig, akik sokat tettek 

az Országos Kéktúra kialakításáért, fenntartásáért. Az 1977-ben meghosszabbított kéktúrának 

a velemi Szent Vid kápolna lett az egy kezdő, vagy végpontja. Az új kezdőponton Kőhalmi 

Vilmos kezdeményezésére állították fel az itt látható emlékművet, amely egészen 1989-ig, a 

rendszerváltásig jelölte az Országos Kéktúra egyik végpontját.  

 

Innen már csak alig több mint 300 méteres szintet kell legyőznünk, hogy felérjünk a 

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra kiindulási pontjára, az Írott-kőre. Kitartás! Pár óra, 

némi izomláz és izzadság után indulhat az újabb nagy kalandunk, mintegy 541 kilométeren 

keresztül! Indulj el egy úton…! 

 

 

 

Nevezetes helyszínek Helyszín betűkódja 

Alkotóház J 

Hősök Kapuja Á 

Kéktúra emlékmű S 

Koronaőrzési hely Á 

Nepomuki Szent János szobra és a vízkerék L 

Schulter malom G 

Szent Vid kápolna O 

Vaskút és Nuschy-sétány N 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Csehek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szic%C3%ADlia
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91szent


 
 

4. feladat 

Az Írottkő Naturpark természeti értékei 

 

Az Kőszegi-hegység területén és környékén számos különböző élőhellyel találkozhatunk. 

Minden élőhelynek megvan a maga jellegzetes növényvilága. Ebben a feladatban az Írottkő 

Naturpark honlapján fellelhető kiadvány segítségével megismerkedünk kicsit ezekkel a 

növényekkel. 

 

a. feladat 

Melyik növény, melyik élőhelyen jellemző? Írjátok a növények sorszámát a megfelelő 

élőhelyhez! 

 

Jó tanács: Egy élőhelyhez több növény is tartozik! Minden szükséges információt megtaláltok 

a Naturpark kiadványában: 

http://www.naturpark.hu/fileadmin/PDF/GreenMountain_SEE_TermeszeriErtekek_0423.pdf 

 

Élőhelyek: 

Árnyas bükkösök 

Tölgyelegyes üde erdők 

Hegyi rétek, mocsár- és láprétek 

Gesztenyések, gyümölcsösök 

Hegyvidéki, patakmenti égerligetek 

Sziklakibúvások, kőfalak 

 

 

Növények: 

1. aranyos fodorka  2. békakonty  3. enyvecske  4. farkasboroszlán 

5. farkasölő sisakvirág 6. fekete áfonya 7. hármaslevelű kakukktorma 

8. hegyi árnika  9. kenyérbél cickafark   10. piros madársisak 

11. struccpáfrány   12. szártalan kankalin    13. szelídgesztenye

   

 

 

 
 

http://www.naturpark.hu/fileadmin/PDF/GreenMountain_SEE_TermeszeriErtekek_0423.pdf


b. feladat (Csak „B” és „C” kategóriásoknak!) 

Melyik információ melyik növényre vonatkozik? Írjátok a rövid leírások betűjelét a 

megfelelő növény sorszámához! 

 

Jó tanács: Egy növényhez több, vagy akár egy információ sem tartozhat! Lehet olyan leírás, 

mely nem illik egyik felsorolt növényre sem! 

Minden szükséges információt megtaláltok a Naturpark kiadványában: 

http://www.naturpark.hu/fileadmin/PDF/GreenMountain_SEE_TermeszeriErtekek_0423.pdf 

 

Információk a növényekről: 

 a. Vékony, sziklás talajon érzi jól magát.  

b. Az önbeporzás elkerülésére a bibe és a porzó különböző hosszúságú. 

c. A népnyelv tavaszi orgonának nevezi. 

 d. Szára ragacsos tapintású. 

e. Hagymás növény, 4-6 cm magas, egy virágot fejleszt. 

f. Levelei madártollra emlékeztetnek. 

g. Dekoratív, de mérgező piros bogyói nyáron érnek be. 

h. Orchideaféle, magyar nevén kosborféle, latin neve: Cephalanthera rubra. 

i. Izzasztóként, fertőtlenítőként használt gyógynövény. 

j. Rokonfajaitól megkülönbözteti lila színű porzói. 

k. Apró, zöld színű virágai vannak.  

l. Zöldessárga virágai nyúlánk fürtökben állnak. 

m. A kőszegiek bariszőlőnek nevezik. 

 n. Nem tisztázott, hogy a faj őshonos, vagy a római korban telepítették be. 
  

http://www.naturpark.hu/fileadmin/PDF/GreenMountain_SEE_TermeszeriErtekek_0423.pdf


5. feladat 

Fedezzük fel Szombathely városát! 

 

A Dél-dunántúli Kéktúra éppen csak érinti Szombathely városát, de ez nem azt jelenti, hogy 

nem nézhetünk körül a vasi megyeszékhelyen. Érdemes eltölteni egy-két napot ebben a 

hangulatos városban! Rengeteg érdekességgel ismerkedhetünk meg, sok bemutatóhelyet, 

kiállítótermet, természeti látnivalót nézhetünk meg. A Gotthard Jenő Csillagvizsgáló 

munkatársai segítségével még a csillagok között is tehetünk egy rövid utazást. Mi azonban 

maradjunk a Földön és járjuk be ezt a nagy múltú várost! Kedvcsinálóul nézzétek meg az alábbi 

fotókat, melyek Szombathely hivatalos honlapjáról származnak!  

(https://www.szombathely.hu)    

 

       

 

      

 

 

 

https://www.szombathely.hu/


       

 

a. feladat 

Vajon mit ábrázolnak a fotók? 

Megtudhatjátok, ha megadott irányjelző alapján végighaladtok a betűtáblán.  

A megadott irányjelző segítségével olvassátok össze, miket ábrázolnak a korábbi fotók! 

Megoldásként az egyes a kiolvasott neveket adjátok meg! 

 

Jó tanács: Az összeolvasás sorrendje az egész táblára vonatkozik! A helyszínek sorrendje 

megegyezik a kiolvasás sorrendjével! 

Irányjelző: 

1 2 6 7     

3 5 8      

4 9       

10 12       

11        

        
 

Betűtábla: 

S M M Ú M K N Z I P 

I T Z O E A E K A G 

D E R R K N Ö L O A 

U  T S  P O D S G 

M  I I S T L S E Y 

V S S Ü A O Z S H I 

A E P  B O E Á N A 

U  S S N K Z O R T 

M A Ó Y É  M B É U 

R L S Z K Á O R M  
 

 

b. feladat 

Néhány információ (Csak „B” és „C” kategóriásoknak!) 

Az alábbiakban szintén a város honlapjáról (https://www.szombathely.hu) származó rövid 

leírásokat olvashattok a fotókon szereplő látnivalókról. Vajon melyik információ melyik 

látnivalóra vonatkozik?  

Párosítsátok a leírásokat a helyszínekkel! Megoldásként a leírás sorszámát írjátok a 

táblázat megfelelő sorába! 

 

1. Szombathely központjából üde zöld foltjával emelkedik ki a Püspökkert, ahol az 1937. 

óta folyó ásatások során a Kr. u. 50 körül alapított Colonia Claudia Savariensium 

nyugati városrészének jelentős épületcsoportjait tárták fel a régészek. A 4. század elején 

épített palotában (Nagy) Constantin, II. Constantius és Valentinianus császár is 

megfordultak. A császári palota épülettömbjéből kiemelkedik az 50x17 méter nagyságú 

https://www.szombathely.hu/


fogadóterem, melynek padozatát színpompás mozaikszőnyeg díszítette, s ez Pannonia 

provincia ma ismert legnagyobb egybefüggő mozaikfelülete. A kert árnyas fái alatt 

sétálhatunk azon a bazaltborítású úton, amelyen hajdan a római legiók meneteltek, 

kereskedők karavánjai hozták a városba észak aranyát, a borostyánkövet, vagy éppen a 

savariai fazekasok termékeit szállították messzi vidékekre (Borostyán út).  

 

2. Az Arborétum alapítója dr. Saághy Istvánt tekintjük, mert ő kezdte el az egzotikus fák 

és cserjék tudatos gyűjtését, megfigyelését és szaporítását. Saághy István az 1890-es 

évek elejétől több mint 50 évig alakította szenvedéllyel és nagy tudással arborétumát. A 

jogi végzettségű Saághy önképzéssel vált világhírű dendrológussá.  Állandó kertésze 

sem volt. A növényeket maga szerezte be, nevelte, vetette, oltotta, dugványozta 

üvegházában és csemetekertjében. 

 

3. Gazdag iparművészeti, történeti, régészeti, éremtani kincsek tárháza a Múzeum, melyet 

az egykori kórházigazgató és sebész főorvos 60 éven át tartó műgyűjtői tevékenysége 

eredményeként jött létre. A sokrétű gyűjteményben értékes és szemet gyönyörködtető 

régészeti, iparművészeti, hadtörténeti és orvostörténeti emlékek: fegyverek, 

üvegművészeti tárgyak, régi és ritkaságszámba menő könyvek, kéziratok, numizmatikai 

különlegességek, porcelánok, ötvös-remekek, bútorok, festmények és polgári 

viselettörténeti emlékek láthatók. 

 

4. 1777-ben Mária Terézia kinevezte Szily Jánost az új szombathelyi egyházmegye 

főpásztorának. Szily nagy lendülettel kezdte el az új püspöki székhely 

kiépítését. Először a szemináriumot, majd a püspöki palotát terveztette meg Melchior 

Hefele osztrák építésszel. A palota a régi vártemplom körül épült meg, kétemeletes, U 

alakú formában 1778-1783 között. A klasszicizáló késő barokk stílusú épület 

legközelebbi „rokona”a pozsonyi prímási palota, szintén Hefele alkotása. 

 

5. A szentély maradványai egy szerencsés véletlen során kerültek napvilágra. Az 1955-61 

között, majd 2001-től napjainkig tartó ásatások során fokozatosan bontakozott ki Isis 

istennő savariai szentély együttesének jelentős része, és kerültek elő azok a leletek, 

amelyek Pannonia ma ismert legfontosabb szakrális leletegyüttesét képezik. A hatalmas 

szentélyegyüttes a római város falain kívül, a Borostyán út városba bevezető szakasza 

mellett, egy korábbi iparnegyed helyén épült fel a Kr. u. 2. század elején. A szentkerület 

a város ma még feltáratlan foruma és a késő római helytartói palota mellett Savaria 

legnagyobb épületegyüttese. 

 

6. A Múzeumfalu Vas megye falusi lakosságának két évszázados építészeti kultúrájáról, 

életmódjáról nyújt képet. A különböző vasi tájegységekről származó kisnemesi, 

jómódú- és szegényparaszti porták mellett a terület horvát, német, szlovén nemzetiségű 

falvainak lakóházait, gazdasági épületeit is megtekinthetik a látogatók, például: a 

kisalföldi kisnemesi lakóházat Nemesládonyból, a horvát házat Szentpéterfáról és a 

füstöskonyhás, fakéményes német portát Pornóapátiból (1792). 

 

7. A szombathelyi székesegyház a magyarországi késő barokk építészet egyik 

legmonumentálisabb alkotása, méretében a harmadik legnagyobb magyar templom.  

A püspöki székesegyház 1791-től 1814-ig épült, Szily János megbízásából, Melchior 

Hefele osztrák építész tervei alapján. A székesegyház a mellette álló épületekkel együtt 

Magyarország legszebb késő barokk építészeti együttesét alkotja. 
 

 

  



 
 

6. feladat 

A titokzatos jáki templom 

 

Minden templom titkokat rejt, s titokzatos nem csak az idegenek, hanem a környezetében lakók 

számára is. Ha az előbbi állítás igaz a pár száz éves templomainkra, akkor mennyire igaz lehet 

a majd ezer éves Árpád-kori templomokra! Így van ez Ják nevezetes templomával is. 

Ha Szombathelyt elhagyva a sík vidéken Nárai felől közelítünk Ják felé, már messziről 

észrevehetjük e monumentális építményt. Tornyai fenségesen magasodnak az alatta megbújó 

falu fölé.  

1214 körül alapíthatták, és 1256-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére. Építése során 

több alkalommal is változtathattak a terveken, erről tanúskodnak a különféle szabálytalanságok. 

Történelme viharos: tűz, vihar és az oszmán hadsereg is megrongálta, többször helyre kellett 

állítani. Az utolsó nagy átépítés 1896 és 1904 közt zajlott, Schulek Frigyes tervei alapján.  

Leghíresebb része a befelé mélyülő, többszörösen tagolt főbejárat, melyet normann motívumok 

díszítenek, fölötte a timpanonban Jézus látható angyalokkal és apostolokkal.  

A templom főhomlokzatával szemben kis kápolna áll, a Szent Jakab-kápolna, ez volt Ják 

középkori temploma, mivel a kolostori templomnak nem volt szabad plébániaként is működnie.  

Az egykori jáki bencés apátság templomát a hazai román stílus szimbolikus emlékeként tartják 

számon. 800 éves története alatt sok mindent látott ebben a világban, ezért megérdemli, ha Ti 

is erre jártok, láthassátok Őt!  

 

Feladat: 

„A” kategória csapatainak: 

Építsétek fel Ti is a Jáki templomot! Ha ügyesek vagytok, az „építőköveken” elhelyezett betűk 

összeolvasásával értelmes szavakat kaptok! 

Rakjátok ki a képet! Olvassátok össze a betűket! Megoldásként az így kapott szavakat 

várjuk! 

 

Jó tanács: A „téglákat” a következő oldalon találjátok! 

 

 

„B” és „C” kategória csapatainak: 

A templom öreg falaihoz sok történet, monda, hiedelem fűződik Ezekből gyűjtöttünk most 

össze egy csokorra valót. Kérdéseinkre a válaszokat az alábbi oldalon találhatjátok meg: 

https://www.nyugat.hu/cikk/jaki_templom_titka 

Válaszoljatok a kérdésekre a cikk segítségével! 

 

Kérdéseink: 

1. Miért tűnnek újabbnak a templom tornyai a falaknál? 

2. Miért került „kispadra” a 12 apostol közül kettő? 

3. Mire hasonlít a templom, ha északi irányból nézzük? 

4. Kik ülnek a kofa mérlegében? 

5. Mi a boldog házasság jáki titka? 

6. Mi ábrázolja a szeretetet és a hamis szeretetet a templomon? 

7. Hogyan akarta a Sátán elpusztítani a jáki templomot? 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1256
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Schulek_Frigyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Timpanon
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-k%C3%A1polna_(J%C3%A1k)
https://www.nyugat.hu/cikk/jaki_templom_titka


 
  



7. feladat 

Madárvédelem az Őrségi Nemzeti Parkban és otthon 

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság számára mindig fontos volt az ismeretterjesztés, a 

szemléletformálás. Ha valaki ellátogat honlapjukra, erről maga is meggyőződhet. E célt 

szolgálják különböző szolgáltatásaik, programjaik, bemutatóhelyeik is.  

A Kőszegi-hegység természeti képével és a gyakorlati madárvédelemmel ismerkedhetünk meg 

a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban és a szomszédos Chernel-

kertben. Most a madárvédelmet vesszük jobban szemügyre, ugyanis a téli madáretetési szezon 

közepén járunk, tehát még bőven van mit tennünk a kis kosztosok érdekében. E feladathoz 

hívjuk segítségül a Látogatóközpont honlapját: 

http://www.buboscinege.hu/letoltheto 

 

a. feladat 

Etetőtípusok 

Madáretetőink nem csak hasznos madárvédelmi eszközök, nem csak a természet 

megismerésének lehetőségét biztosítják, hanem házunk, kertünk díszei is lehetnek, s hasznos 

elfoglaltságot, kikapcsolódást is biztosíthatnak a család apraja-nagyja, vagy a baráti társaságok, 

iskolai közösségek számára. 

Az azonban, hogy téli madárvendégeinket milyen „étteremmel” várjuk, sok mindentől függhet. 

Nem mindegy, hol lakunk, milyen környezetben, vásárolni vagy készíteni szeretnénk az etetőt, 

s ehhez milyen anyagok állnak rendelkezésünkre, milyen a kézügyességünk, stb. Emellett a 

madarak sem elégednek meg az egyforma bánásmóddal, nekik is vannak szokásaik, ők is 

megválogatják melyik etetőt kedvelik. Ebben a feladatban az etetők típusaival ismerkedhettek 

meg. 

Titkosírással a legfontosabb etetőtípusokat soroltuk fel. Fejtsétek meg! 

Ezt követően a képek közül válasszátok ki, melyik kép melyik típust ábrázolhatja! 

 

Megoldó kulcs a titkosíráshoz: 

A Á B C CS D E É F G GY H I Í J K L LY M 

N NY O Ó Ö Ő P R S SZ T TY U Ú Ü Ű V Z ZS 

 

Pl.: VARJÚ = L,N,É,Ü,Í 

 

Madáretető típusok:  

1. GY,N,V,N,Ü,P,GY,P,GY,D, 

2. GY,NY,V,Ó,NY,F,  P,GY,P,GY,D, 

3. Ő,Í,Ó,P,GY,P,GY,D, 

4. S,J,SZ,SZ,D,  P,GY,P,GY,D, 

5. N,O,V,N,Ű,- R,F,   N,O,V,N,Ű,E,NY,É,,Ű,NY,Á,-P,GY,P,GY,D, 

 

A.    B.    C.  

 

 

D.     E.  

http://www.buboscinege.hu/letoltheto


 

b. feladat 

Madárkalács receptje 

Biztosan ismertek Ti is ilyen receptet, de most ismerkedjetek meg a Látogatóközpont 

receptjével is! A feladat roppant egyszerű, de azért választhattok a lehetőségek közül. (Azonos 

pont jár érte, bármelyik megoldást is választjátok.)  

Írjátok le a madárkalács receptjét! Választható opciók: 

1. Versbe szedve! 

2. Szakácskönyvbe illő módon, egyes szám második személyben, felszólító 

módban! Vagyis végy egy bögre lisztet, egy csipetnyi leleményességet és irány a 

szakácskönyv! 

 

 

c. feladat 

Érdekességek, villámkérdések 

A kérdések megválaszolásában továbbra is segítségetekre van a korábban megadott honlap! 

Válaszoljátok meg a kérdéseket! 

 

1. Milyen madárvédelmi munkák várnak ránk január hónapban? 

2. Évente hányszor kell az odút takarítani? 

3. Mikor lehetséges a madárodúk kihelyezése? 

4. 2020-ban hány madár érkezett a kőszegi Madármentő Központba? 

5. Ebből hány madarat tudtak szabadon bocsátani? 

6. A madarakon kívül milyen állatokat fogadtak még be? 

7. Hány féle odú létezik? 

8. Melyik odú szögletes röpnyílású? 

9. Melyik odút kedveli a házi rozsdafarkú? 

10. Melyik odút kedveli a széncinege? 

11. Melyik odút kedveli a kék cinege? 

12. Melyik odút kedveli a macskabagoly? 
  



           

 

 

+ 1 feladat, amiért nem jár pont és nem is igazi feladat 

 

Készülve a virtuális barangolásra a bőség zavarával küzdöttünk. Rengeteg anyag, információ 

állt rendelkezésünkre. 

Saját terepi, tábori tapasztalatunk mellet sok hírforrást kaptunk az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóságtól és az Írottkő Natúrparkért Egyesülettől is. Támogató hozzájárulásukkal 

szabadon használhattuk anyagaikat, kiadványaikat. Köszönet érte!  

A végén, megbékélve a kihagyott feladatok tömegével, egy dolog, vagyis egy személy azért 

még táplálja hiányérzetünket. Ő pedig nem más, mint Szent Márton.  

Szerénységénél fogva nem tett panaszt feletteseinknél, mellőzése miatt nem írt zsörtölődő 

levelet számunkra. A hiányérzet belülről fakad. Ha már egyszer Szombathely, ha már egyszer 

Kőszegi-hegység, ha már egyszer „határtalan vándorlás”, akkor ne hagyjuk ki szegény Szent 

Mártont! Emlékezzünk meg róla is, hiszen itt született Savariában, innen indult, s most e tájon 

láthatjuk az Országos Kéktúra és a Dél-dunántúli Kéktúra kékje, Alpannónia jellegzetes piros 

jelzése, a Vasfüggöny zöld sávja, a Mária út lila jele mellet a Szent Márton Út sárga sávját is. 

Tiszteletből nézzétek meg az alábbi kis filmet, mely röviden elmeséli nektek, miért avatták Őt 

szentté! A film elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=6dR6zka74k0 

 

              Köszönettel:  

                                                    Szervezők 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dR6zka74k0

