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Kismarosi barangolások...
Kedves "Barangoló"!
Ugye kedveled a régi házakat, szép tájakat, érdekes történeteket!
Rendhagyó sétára hívlak. Tarts velem!
De mielőtt elindulnánk, kérlek gondolkodj el a következőkön:
Vajon miért emeltek és emelnek szobrokat, kereszteket,
emléktáblákat a múlt századokban élt emberek?
És a ma élők?
Miért őriz elsárgult fényképeket, régi rozsdásodó háztartási
eszközöket a Falumúzeum?
Miért újítják fel a régi házakat eredeti formájukban?
Miért szeretnek az idős emberek a "régi szép időkről" mesélni?
Szerencsére egyre többen vagyunk, akik szeretnék megőrizni a múlt emlékeit és saját illetve a falu életének egy-egy
darabját az utódok számára! TANULNI szeretnének belőle
és TANÍTANI, hogy ettől életük gazdagabb legyen!
Ha nyitott szemmel és szívvel jársz,
Te is részesülhetsz belőle!
Ebben segít ez a kis vezetőfüzet.
Indulhatunk?
Néder Katalin
Ui: Mielőtt útrakelsz, jelentkezz be a Falumúzeumba, hogy kb. 1 óra múlva odaérsz
(cím, telefon a hátsó borítón)!
Fotók: Révuti Norbert, Dukay Igor, Néder Katalin
Térkép: Pantali Bence (Magosfa Alapítvány)
Kiadó: Mátyásfa Környezetvédő Egyesület
2623 Kismaros, Móricz Zsigmond utca 5. Tel.: 06-27-383-260,
e-mail: matyasfa@uw.hu, honlap:http//matyasfa.uw.hu
A kiadvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
támogatásával készült.
ISBN-10: 963-06-1220-8 ISBN-13: 978-963-06-1220-3
Tördelés: M I N I Á T O R grafikai studió
Nyomda: Seriart Nyomda
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8. állomás:

Kismarosi barangolások...

Kossuth Lajos utca páros oldala

a. Múlt és jelen érdekes találkozóját mutatja ez az utcakép. Érdemes végigsétálni rajta!
Régi és új házak váltják egymást! Földművesek laktak itt egykoron, a régi házak és kertek
felépítése, mindenhol hasonló volt!

Keress egy régi típusú házat, a legrégebbit az 52. szám alatt találod!
Figyeld meg rajta következőket! Ha nem látsz be a kapun, kérdezd az ott lakó, idős
embereket, vagy az arra járókat! Hátha ők tudják!

Hány ablak van a homlokzatán?......................................................................................................

Van-e a háznak verendája?........................ És melléképülete?......................................................

Hol van /lehet a ház bejárata?.........................................................................................................
b. A régi házak szerkezete jellegzetes "szalagház".

Mire utalhat ez a kifejezés?...............................................................................................................

c. A Kossuth Lajos utcának ez az oldala körbejárható! Megéri ezt a sétát is megtenni!
Ha elérsz az utca végébe, Kismaros határához, az utolsó háznál kanyarogj le a Duna felé
és ha a kertek aljáig érsz, indulj visszafelé!
Annak idején minden házhoz tartozott istálló és pajta. A kertekben zöldségeket, gyümölcsfákat ültettek. Ma az udvarokban még elszórva található egy-egy kukoricagóré
vagy kerekes kút is, amelyek az elmúlt időket idézik vissza!

d. A séta végén, a Duna utcán térhetsz vissza a faluba, de ezen az utcán lejuthatsz a
Dunára is! Az ottani tanösvény táblán (Duna utca végén a kerékpárút mentén) megismerheted egy másik tanösvényünk állomásait is, ami Kismaros természeti, elsősorban
vízhez kötődő értékeit mutatja be Neked!

REMÉLEM EZZEL A SÉTÁVAL SOK MINDENT MEGTUDTÁL A FALU TÖRTÉNETÉRŐL,
KULTURÁLIS ÉRTÉKEIRŐL ÉS AZ ITT ÉLŐ EMBEREK ÉLETÉRŐL.

VIDD HAZA TUDÁSOD, ÉS ADD TOVÁBB! VISZONTLÁTÁSRA!

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

Kismarosi barangolások...
e. A Falumúzeumot elhagyva sétálj tovább Vác irányába. Újra
eljutsz a Köztársaság térre, ahonnan indultál! Ez a falu központja.
Kicsit pihenj le az egyik padra! Régi és új épületek vesznek
körül! Közöttük vannak középületek is, tudod-e melyek ezek?
Sorold fel!

.................................................................................................
.................................................................................................
Az épületeken keress ehhez hasonló szép motívumokat és rajzold az üres
helyre!

Tudtad-e, hogy
 a mai Teleház épületét még nem is olyan rég "Pierer-kocsmának"
nevezték? A tulajdonosokról és a benne működő vendéglátó-ipari egységről kapta nevét. Nagytermének szellőzőnyílását láthatod a képen.

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.
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1. állomás:

Kismarosi barangolások...

A Köztársaság tér
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a. Tudod-e, hogyan kezdődött ennek a kis településnek a története?
Elmesélem! Az 1700-as években, a török hódítása és a pusztító járványok
következtében, Magyarország lakossága igencsak megritkult. Az akkori
uralkodók, Mária Terézia majd II. József, német nyelvterületről telepeseket kért
Magyarországra. A letelepítésre váró fiatalok az Ulm nevű, Duna-parti
településen gyülekeztek és onnan indultak a hosszú hajóútra. Az úgynevezett
" Ulmi-skatulyával " érkeztek ide, erre a vidékre. Ennek állít emléket a téren álló
szobor.
Próbáld meg lerajzolni a szobrot!!

b. Az ideérkezők földet kaptak és elindulhatott a falu fejlődése. Épültek a
házak, szépültek a kertek, a földeken gazdálkodni kezdtek. Kialakult az első
utca, a mai Kossuth Lajos utca. Az első házak vályogból készültek, szalmatetővel. A vasútállomás felé még megmaradt egy vályogház, amit a képen is
látsz. Szalmateteje az 1859 évi tűzvésznél leégett.

Tudod-e mi az a szalma?

..................................................................................
Hogyan készül a vályog?

..................................................................................
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Kismarosi barangolások...

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

...............................................................................

Jegyezd fel a nevüket!...........................................

d. Ha kismarosi születésű vagy és szánsz rá egy
kis időt, talán ráakadsz egy-egy rokonod
fényképére!

..............................................................................”

...............................................................................

"Mit rokka szövőszék alkotott ................................

c. Keresd meg és folytasd a következő idézetet!

...............................................................................

...............................................................................

b. Rajzold le azt a használati tárgyat, amelyik legjobban tetszett!
Sorolj fel olyan használati tárgyak közül,néhány olyat, amelyeket ma már
egyáltalán nem használunk!

...........................................................................................

Melyik az a gyümölcs, ami a Kismarost a szőlőfajták mellett híressé tette?

...........................................................................................

Mi található Kismaros pecsétlenyomatán?

.........................................................................................

Kinek állít emléket a ház falára helyezett tábla?

A Falumúzeum

7. állomás:

A vasútállomás

2. állomás:

Rajzold le jellegzetes levelét!

a. Ez a kis épület tárgyakat és arcokat őriz Kismaros
múltjáról! Jól nézz körül!
Nyomozd ki a következőket!

körtefa
tölgyfa

a. Az épület a környéken egyedülállóan szép,
és tájba illő. Az előtte álló öreg fa
sok mindenről tudna mesélni!
Termése igen jellegzetes, könnyen felismerhető!
Ismered? Karikázd be a megfelelőt!
fűzfa
jegenyefa
szelídgesztenyefa
Tudod-e melyik fának a rokona? Ugye
nehéz elhinni, hogy a bükkfának!
Hasonló nevű, "vad" változatához
pedig kevés köze van. A két fának más
a levele, más a virága...
Mit gondolsz, miért adták neki mégis
ezt a nevet?
.............................................................
.............................................................
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b. Az állomás épületén találsz egy emléktáblát! Milyen évforduló alkalmából tették ki? Tudod-e, milyen történelmi esemény történt ebben a korban?
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tudtad-e, hogy
 a mai vasútállomás épülete helyén bozótos terült el? Vilcsek Gyula,
egykori tanító itt tartotta a természetrajz és a testnevelés órákat.
Ő volt az, aki a faluban meghonosította a magyar nyelvet.
 a vasút felett egy terméskőből készült kőhíd ívelt át.

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.
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Kismarosi barangolások...
6. állomás: Kossuth Lajos utca páratlan oldal
a. A szobortól Verőce felé fordulva egy kis utcába
jutsz. Ez Kismaros legrégebbi utcája.
Szép régi házakat találtok itt, némelyiket
eredeti homlokzatával felújítva.
Mivel ezekhez a házakhoz csak kis kert tartozik
(állattartásra és földművelésre nem alkalmas),
annak idején az iparosok találtak itt maguknak
lakóhelyet.

ács

bognár

vízvezeték szerelő

b. Gondolj bele, milyen iparosokra volt szükség a XVIII. században?
Keresd a kakukktojást és húzd ki a listából!
kőműves

asztalos
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c. Azokban az időkben minden háztartás - lehetőség szerint - önállóságra rendezkedett be. Mindent előteremtettek maguknak, amire szükségük
volt. A földjükön gazdálkodtak, otthon főztek, mostak, varrtak magukra, és
a házukat is maguk javítgatták, szépítgették.
Ma már egyre kevesebbet vagyunk otthon, a háztartási munkán mihamarabb túl akarunk lenni. Nem tartunk állatot, legfeljebb kutyát, kertünkben
ragaszkodunk a szép zöld gyephez tujasorral. Élelmiszereinket boltban
vásároljuk, a ház javításához szakembert hívunk, a pénzünkre bank vigyáz,
és a megélhetésen túl egyre többet költünk szórakozásra.
Kényelmesebben élünk, de milyen áron! Életünk egyre jobban függ és
ezáltal kiszolgáltatottá válik a külvilágtól, energiaforrásaink kimerülőben
vannak, egyre jobban szennyezzük környezetünket, amitől megbetegszünk...Életszínvonalunk nőtt, de életünk minősége egyre romlik!
Szerinted megéri?
A mai kutatók már tudják, ez az életforma nem maradhat így fenn.
Vissza kell térnünk a régi, természet közeli életmódhoz.
Ezért is fontos megismerni hagyományainkat!

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

Kismarosi barangolások...

c. Belegondoltál-e már, hogy egy kis falu életében milyen sokat jelentett a
vasúti közlekedés?! Sok kismarosi számára tanulási és munkalehetőséget
teremtett a közeli városok könnyebb elérhetősége.

Te és a családod milyen gyakran utazik vonattal? (naponta, hetente, havonta...)
Meddig szoktatok vele utazni?
Milyen okokból? (rokonlátogatás, szórakozás, kirándulás, vásárlás, tanulás...)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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d. Ezen a vasútvonalon az egykoron közlekedő gőzmozdonyokat (a mai "nosztalgia-vonatokat"), villanymozdonyok váltották fel.
A kis kőhidat ezért le kellett bontani, a mai felüljáró nemrég épült.

Menj fel a felüljáróra és nézz körül! A Nap állásából tájold be az égtájakat a
napszaknak megfelelően! Ezek után próbáld meghatározni merre található
a visegrádi Fellegvár:
...............................................................
Ha nehezen megy, segít a borító hátoldalán található térkép!

Tudtad-e, hogy

 most egy hajdan működő vulkán mellett állsz?

 a Visegrádi-hegység bár a Dunántúlon van, földtanilag az Északiközéphegységhez tartozik, akár a Börzsöny?

 a Börzsöny két tagja, a Gál-hegy és a Kalló magasodik ki a falu
határában? Arra található Börzsönyliget, Kismaros üdülőterülete.

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

3. állomás:

Kismarosi barangolások...
A templom

a. Mint minden közösségnek, így Kismaros lakóinak is
fontos összetartó ereje a hit,a vallás, az egyház.
Tudod-e milyen vallású emberek élnek Kismaroson?
.....................................................................................

Jegyezd fel a templomkert emlékhelyeit!
...............................................................................................................................

1. A falu központjában van.

4. Közel van a vasútállomáshoz.

2. A falu legmagasabb pontján van.
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...............................................................................................................................

3. Ide nem jut el a Duna árvize.

6. A falu bármelyik pontjáról látszódik.

b. Mit gondolsz, elődeink miért ide építették a templomot?
Húzd alá s lehetséges válaszokat!

5. Közel van a paplakhoz.

c. A templom melletti kőkereszt is elárul valamit a falu múltjáról.
Keresd meg rajta, hogyan írták régen a falu nevét! .............................................

Tudtad-e, hogy
 a "maros" szó a latin "mures"-ből származik, jelentése
víz melletti település?
 a templom, őseink letelepedése után jóval később, 1827-ben épült?
A kismarosi emberek addig a szomszédos falvakba jártak templomba.

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

Kismarosi barangolások...

b. A szobor mellett egykoron volt egy kis vízfolyás. De hiába "védte"
Nepomuki Szent János a patak vizét, áldozatul esett a mai civilizációs
"fejlődésnek".
Az útépítés során a patak medrét betemették, és befedték burkolattal.

Tudod-e ma hol folyik patak a faluban? ...............................................................

Tudod-e honnan ered és hová torkollik? ...............................................................

...............................................................................................................................

c. Őseink nem véletlenül települtek közvetlenül a Duna mellé. A folyó vize
nemcsak ivóvizet jelent, hanem fontos szállítási közeg még ma is. A dolgos
szőlősgazdák, a vasút megjelenése előtt, hajóval a bécsi piacokig is el tudták
szállítani a szőlőt.
Gondold át, ma is milyen szorosan kapcsolódik mindennapi életünkhöz a víz!
A magyar nyelv olyan szépen kifejezi ezt! Folytasd a sort!

Ásványvíz, víztorony, víziszony, árvíz,.................................................................

..............................................................................................................................

Ma egyre nagyobb kincs az iható, tiszta víz. Mit gondolsz, miért?

...............................................................................................................................
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Te milyen vizet iszol? .............................................................................................

Tudtad-e, hogy

 minden vízfolyás (patak, folyó) képes megtisztulni a benne élő parányi élőlények segítségével? Ezért is fontos figyelni rájuk, és temészetes élőhelyként megőrizni őket! Ha élővíz közelében vagy gondolj
erre is, és vigyázz rá!

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

5. állomás:

Kismarosi barangolások...
A Nepomuki Szent János szobor

A király erre megharagudott és Nepomuki Szent Jánost
Prágában, a Moldva nevű folyóba dobatta.
Ugye Neked is vannak titkaid?

Tudod-e mi az a gyónás?
.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
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A király nagyon szerette volna megtudni a királyné titkait,
de a pap híven tartotta magát fogadalmához, és nem árulta el.

A történet szerint Nepomuki Szent János Csehországban,
IV. Vencel király uralkodása idején, a királyné gyóntatója
volt.

a. Nepomuki Szent János a vizek és a gyónási titok védőszentje.
Ismered a legendáját? Elmesélem!

Tudtad-e, hogy
 az 1848-49-es szabadságharc idején a kismarosiak egy keringőt írtak a
szent tiszteletére, amit minden év május 16-i körmeneten elénekeltek?
 nagyapáink éjszakánként viccből tarisznyát kötöttek a szoborra és
Nagymaros felé fordították, így indították "útnak"?

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

Kismarosi barangolások...

Gondolkodj! Hol találkoztunk már boltívvel?

c. Az épület és a berendezés barokk és klasszicista stílusjegyeket hordoznak.
A barokk kor szellemét tükrözik például a boltíves ablakok.

Rajzold ide az egyiket!

.......................................................................
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Ha figyelmes vagy, utunk során még sok helyen
láthatsz ilyet! Jegyezd fel ezeket a helyeket!

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

d. A templom mellett található a paplak. Biztosan láttad már, milyen állatok
fészkelnek a közelében! Nevezd meg az állatokat és írd le mit tudsz életmódjukról (kültakarója, táplálkozása, mozgása, szaporodása...)!

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tudtad-e, hogy

 a mai paplak mellett volt az Öregtemető, ahol ma új ház épült? Az
építkezéskor megtalálták őseink földi maradványait, amelyeket a mai
templomkertben temettek el.

 a templom tornyában egy nagy fémgömbben eredeti iratokat őriznek
a kismarosiak életéből?

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

Kismarosi barangolások...

Kismarosi barangolások...
Tudod-e, mi az a "lopó"? Rajzolhatsz is!

A pincesor

4. állomás:

...................................................................................

almát
lovat

bort
tejet

pálinkát

Csaszla: fehér és piros színű csemegeszőlő.

d. Ismered a szőlőfajtákat?
Bemutatok Neked néhány, kismarosi gazdák által
kedvelt fajtát!

...................................................................................

szénát
málnát

c. A Dózsa György út végén látsz egy régi
házat, aminek az udvarán kerekes kút áll.
Tudod-e miért nem fogy ki soha egy kút vize?

........................................................................

........................................................................
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........................................................................

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

 a Gál-hegyről lefutó "Szőlő-árok" elnevezés is a hajdan híres
szőlőművelés nevét őrzi.

 falu határában levő földeket még ma is "Öregszőlőnek" nevezik?

Tudtad-e, hogy

Fekete otelló: vörös színű borszőlő.

Mézes fehér vagy Margit-szőlő: aranysárga színű mézédes borszőlő.

Csabagyöngye: zöldes-sárga színű, magyar nemesítésű csemegeszőlő.

krumplit

Tudod-e, miket tároltak ezekben a pincékben?
Karikázd be a megfelelőket!

a. A Dózsa György úti pincesor Kismaros egyik legszebb utcája.
Sokat elárul a múlt században élt emberek szokásairól.

/6.

rizst

TÉL

ŐSZ

NYÁR

TAVASZ

b. Az 1700-as években érkező első telepesek szőlőtermesztéssel kezdtek
foglalkozni? A Ti kertetekben, földeteken van még szőlő?
Idézd fel és próbáld meg évszakhoz kötni a következő tevékenységeket!
Kösd össze a megfelelőket!
metszés
kapálás
borkóstoló
szüret
kötözés

Tudtad-e, hogy
 elődeink is szerették a szépet. Gyakran álldogáltak lopóval, borospohárral a kezükben a pinceajtóban. Miközben a bor tükrét vizsgálták,
színét, zamatát ügyelték, a Duna volt a háttér!"

c. Nézd meg Te is, milyen gyönyörű kilátás nyílik a Duna-mezőre!

...a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület tanösvényein.

