A Fertő-táj hangjai
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Fertő-táj Világörökség Nap

www.vilagoroksegnap.hu
www.fertotaj.hu

A 2001. decemberében világörökségi rangot nyert Fertő-táj képviselői 2003. május 18-án vehették át a világörökségi
diplomát az UNESCO képviselőitől. Ennek emlékére minden évben megrendezzük a világörökségi napot, a Fertő-táj
Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület közös szervezésében.

A megnyitót Balfon 9 órai kezdettel a kultúrházban tartjuk.
Látogassák meg a tíz világörökségi településen ezen a napon kínált érdekes programjainkat! Idén a települési attrakciók mellett minden faluban egy-egy különlegességgel megismerkedhetnek. (Egyes helyszíneken a program ingyenességének előfeltétele az, hogy korábban már más programokon részt vettek! Lásd az egyes helyszínek melletti
megjegyzést!) A részvételt az egyes programokon a helyi szervezők pecséttel igazolják.
A kiállítások megtekintésének utolsó időpontja 16.30.
A programokat 18.00 órai kezdettel Fertődön a Kulturális és Szolgáltató Központban (Fertőd, Bartók Béla u.5.) zárjuk.
A résztvevők között, akik a nap folyamán legalább három település programján részt vettek, értékes nyereményeket
sorsolunk ki, melyeket a rendezvény védnökei adnak át.
A Fertő-táj egyes vendéglátói szeretettel várják 10 és 18 óra között a Fertő-táj ízeire éhes vendégeket. (Az akcióban
részt vevő éttermek listáját lásd a füzet végén)
A 2016.év védnökei: Horváth Kornél a világ legjobb ütőse, Pohl Mihály a Lord együttes énekese és Varga Luca
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FERTŐRÁKOS
Helyszín: Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Fertőrákos történeti és művészeti emlékei révén kiemelkedik a legtöbb magyar falu közül. Az egyetlen olyan magyarországi község, amelyet városfal övezett, és püspöki palotája is volt. Szép természeti környezetben fekszik, és
csaknem minden épülete műemlék. A település egyik nevezetessége a Barlangszínház és Kőfejtő, melynek anyagát
adó lajtamészkő keletkezése 10-12 millió évre vezethető vissza.
Világörökség nap alkalmából a legalább 3 másik helyszínen részt vevők ingyenesen tekinthetik meg a Barlangszínházat
és Kőfejtőt. A részvételt a pecsétfüzet segítségével igazolhatják.
A kiállítás két nagyobb egységre válik szét: 1. őslénytani bemutató, amely a területen fejtett lajtamészkő keletkezésének
körülményeivel foglalkozik (életnagyságú ősbálna, őscápa, ősdelfin testrekonstrukciók, őscápa állkapocs, fosszília másolatok, valódi kövületek, gerinces és gerinctelen ősmaradványok, filmvetítés, diorámák),
2. valamint a lajtamészkő hasznosításával foglalkozó egység (mészkőfajták bemutatása, kőtömbök, lapidárium).

SOPRON-BALF
Helyszín: József Attila Művelődési Ház Balf Fő u. 27, Evangélikus templom és környéke
Balf neve írásos emlékben először 1199-ben került említésre Farkasd néven. A település 1999-ben ünnepelte fennállásának 800. évfordulóját. Híres gyógyhatású vizét már a rómaiak is ismerték.
Koncert délelőtt: a templomban balfi gyerekek részvételével:
• Fajkusz Attila tanítványai gitár, furulya
• Zeneiskolás gyermekek bemutatkozása, fuvola, zongora, ének
• Péter Géza előadásában, népdalok citerán.
Koncert után délelőtt: Evangélikus templom és környéke:
• A balfi evangélikus templom és orgonájának bemutatása, valamint a karzat galéria megtekintése.

• A balfi templomtér: karikás ostor csattogtatás, kereplő, egyéb puffogtatás és madárijesztők idézik meg
a seregélyhadak ellen folytatott küzdelmet.
Délután a József Attila Művelődési Házban és udvarán:
• Bor- és Babfesztivál
Egész napos kiállítások a József Attila Művelődési Házban :
• Nemzeti Emlékhely kiállítás
• Horváth Teri emlékszoba

FERTŐBOZ
A település neve a bodza szóból származik. A táj termékeny talaja sok forrásával, a tó vizével ideális lehetőséget nyújtott a letelepüléshez. Egyes feltevések szerint a rómaiak idején fürdőhely is működött itt. A település nevezetessége a
Gloriett kilátó, melyet 1802-ben gróf Széchenyi Ferenc építetett József nádor (a magyar nemesi seregek vezére) látogatása emlékére a templom fölötti dombon. Attól nyugatra csodálatos kilátás nyílik az egész vidékre.
Nád aratás, nád osztályozás, nádazás bemutatása, nádsíp készítés
Helyszín: Fertőboz, Julianus-völgy
A Fertő-tavi nádasok hasznosításához történelmi hagyományok fűződnek. Kezdetben, legelőként szolgáltak, majd
építőanyagként nyertek egyre nagyobb jelentőséget. A hagyományos kézi aratás mellett a hatvanas évek közepétől
megjelent az üzemszerű gépi aratás is. A figyelem a minőségi nád letermelésére irányult, megnőtt az öreg, avas nádterületek kiterjedése. A letermelt nád kiszállítására kialakított mintegy 300 km-es főcsatorna- és keresztárok hálózat
kiépítése megváltoztatva a nádasok természetes jellegét. A Fertő-tavi nádasok erős leromlása az alkalmazott helytelen
aratási technológiák és a kísérő vízminőségi és áramlástani problémák együttes hatásával hozható összefüggésbe.
A Fertő-tó Magyarországra eső, 75 km2 kiterjedésű nádasaira 2007-ben elkészült azok minősítése, mely alapján a
tóterület 84 %-át borítja nádas, 16 % a szabad vízfelszín aránya. Kívánatos, hogy ez az arány ne romoljon tovább a
szabad vízfelszín rovására.
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NAGYCENK
Zenebona a kiállításon?! Derszib Eti festőművész és Miklós Horváth István grafikus kiállítása
Fertő parti világörökségi helyszínekről
Helyszín: Nagycenk, Alkotóház (a kastéllyal szemben)
Derszib Eti festőművésznő és Horváth István grafikus kiállítása látható, mely a Fertő parti világörökségi helyszínekről
készült alkotásokat mutatja be. Közben megszólalnak az állatok! Hangok lejátszása és a hangokhoz tartozó állatok képeinek kivetítése.
Kiállításlátogatás
Helyszín:Nagycenk, Széchenyi kastély
A Világörökség nap alkalmából a legalább 3 másik helyszínen már járt résztvevők ingyenesen tekinthetik meg a
nagycenki kastélyt. A részvételt a pecsétfüzet segítségével igazolhatják.

HIDEGSÉG
Régi rádiókkal, meglepetéssel és egy kisharanggal várják a Toronhegyi Pajtához érkezőket
Helyszín: Hidegség, Toronhegyi Pajta (Nagycenk felől a domb tetőn)
A kiállításoknak, koncerteknek otthont adó pajtát 2002-ben Grubits János hidegség lokálpatriótája és családja építette,
mely Hidegség egyfajta kultúrcentruma lett, élettel telik meg a világörökségi napokon.

Hidegség határában, a pajta közelében, az 1700-1800-as években épült a legendás csőszkunyhó, melyet Grubits János
újított fel néhány éve. A hajlékból idegenforgalmi látványosságot varázsolt. Ezt is feltétlen érdemes megnézni!
Program:
Régi rádiók kiállítása, életre keltése, megszólaltatása.
Meglepetés hangok a pajta arculatának megfelelően, és ha már itt vagy szólaltasd meg
a Szt. Jakab Kápolna kisharangját!

FERTŐHOMOK
Ismerkedés a horvát népzenével
Helyszín: Fertőhomok Tájház, Pajtakocsma
Első írásos említése 1274-ben Praedium Humuky néven történt Csák bán és testvéreinek osztályos egyezségében. A
község lakói többségükben a XVI. században betelepített horvátok. A helyi tamburazenekar és néptánc-együttes az ő
hagyományaikat ápolja. Az idősebb korosztály ma is szívesen beszéli a horvát nyelvet, a fiatalok azonban már egyre
kevésbé használják.
A látogatók megismerkedhetnek a horvát népzenével – a helyi Kajkavci tamburazenekar tagjai bemutatják hangszereiket, melyeknek a kipróbálására is lehetőség nyílik. A tájház színpadán folyamatosan változó fellépők műsorát tekinthetik meg. A színpadon alkalmi fellépésekre is vállalkozhatnak a résztvevők. Megszólaltathatják a tájház kiállításában
található hangzó eszközöket. Lehetőség lesz közös horvát-magyar dal tanulására és előadására. Fertődi szörpökkel,
helyi fröccsel és kemencében sült rétessel várjuk vendégeinket. A Békakonty tanösvényen különböző madárhangokkal
ismerkedhetnek az érdeklődők játékos formában.
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HEGYKŐ
A település Európa szerte híres gyógyhatású termálvizéről, termálfürdőjéről és gyönyörű környezetéről. Hegykő Esterházy-tulajdon volt 1771-ig, ekkor ifj. Esterházy-Miklós Széplak községért és a hegykői Széchenyi féle erdőért cserébe
adta Hegykőt gróf Széchenyi Zsigmond özvegyének.
Ők is szólnak hozzánk! Régi paraszti eszközök és szerszámok hangjai
Helyszín:Hegykő, Úsztató-tó , Fertő utca végén / A templom melletti utca,templomtól 300 m-re/
“ Hallasd saját Hangodat: énekelj el egy népdalt! “/vagy közös éneklés/
Próbáld ki! Citera, köcsögduda, kolomp és csengő megszólaltatása.

FERTŐSZÉPLAK
Fertőszéplak a Széchényiek ősi családi sasfészke, a hazai barokk szakrális építészet igazi kincses doboza. Az egyedülálló kéttornyú templom az azt körülvevő kálváriákkal „Széplaki Hármas halom” néven vált ismertté. Velük szemben
látható Széchenyi Ferencnek az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum meglapítójának, Széchenyi Istvánnak a Legnagyobb Magyar édesapjának szülőháza. Több házból álló falumúzeumunk egyedülálló módon
mutatja be a régi Fertő-táji életformát.
Közeledik a vasparipa!
Helyszín: Fertőszéplak, Lámpamúzeum, Soproni u. 13.
„A Fertőtavat körülölelő vasút, hangjelző eszközeinek bemutatása és megszólaltatása ,úgy ahogy azokat a 19 században
tették. Eredeti kürtök,sípok,harangok amelyek a közlekedő ember figyelmét hívták fel a közeledő vasparipára.”
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FERTŐD
Település fő nevezetessége az Esterházy-kastély épületegyüttese és a benne látható kortörténeti kiállítás, Magyarország egyik kiemelkedő turisztikai látnivalója. Mai formáját a 18. század második felében nyerte el, Esterházy Miklós
herceg elképzelései alapján. A herceg idejében közel húsz év alatt alakult ki az épület, amely a bécsi Schönbrunn és
a párizsi Versailles méltó párja. Az itt lakó Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi
Magyarország egyik fő kulturális központja volt a kastély, melyet Magyar Versaillesnak is neveznek.
Régészet és Kastélylátogatás
Helyszín: Fertőd, Esterházy-kastély
A Fertő-táj világörökség napon zene témára épülő tematikus vezetésekkel várjuk az érdeklődőket, mely Joseph Haydn
életét és munkásságát mutatja be Eszterházán. Előzetes regisztrációhoz kötötten 11, 13 és 15 órakor, maximum 25 fős
csoportokban indulnak vezetések. A program díja 1.000 Ft/fő, azonban a Világörökség nap kapcsán pecsételő füzettel
érkező vendégek - 3 pecsét ellenében - ingyenesen vehetnek részt a tematikus vezetéseken.
Délután 14 órakor a Joseph Haydn Zeneiskola fúvószenekarának rövid “koncertje” lesz hallható a Díszudvaron. Vezényel Kiss Vidor tanár úr.
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SARRÓD
Lovaglási lehetőség
Helyszín: Sarród, Széplak Lovasudvar
A családi vállalkozásként működő lovarda a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal határos területen helyezkedik el. Hazai és
külföldi tapasztalatok felhasználásával a lovarda célja, hogy számos hasznos program kezdeményezőjévé váljanak, s
általuk hozzájáruljanak a hazai lovas sport szélesebb bázisnak megteremtéséhez.
Bővebb info: www.szeplaklovasudvar.hu
Szóljon a dal! Nálunk mindenki megélheti a hang, a zene, mámorító varázslatos világát
Helyszín: Sarród, Tájház, Szeder u. 8.
A tavaszi Fertő hangjai, játék hangokkal, kicsiknek, nagyoknak Udvari Kitti zenepedagógus és Szalai Katalin táncpedagógus vezetésével. Népi karaokevel, kereplő készítéssel, és „hangsütögetéssel”, játszóházzal várunk minden
kedves érdeklődőt! Játszóházban: ismerekedés a tavasszal nyíló virágokkal, memóriajáték, esőcsináló készítése, virágkészítés, megszólalnak a virágok és a tavaszi időjárás, Orff hangszerekkel, tárgyakkal…).
A Fertő-táj hangjai – Hangok a természetben
Helyszín: Bemutató Majorság és Látogatóközpont, Sarród-Lászlómajor
A nemzeti park játékos program keretében készül a tájra jellemző természetben előforduló hangok felfedezésére, és a
hangok tulajdonosainak megismertetésére, amelyre ezúton invitálja a Világörökség Nap résztvevőit. A madárhangoktól a békák jellegzetes kórusain át egészen a denevérek által kiadott hangokig lehet majd hangfelismeréses, és egyéb
ügyességi játékban próbát tenni. A nap során lehetőség lesz a legelő állatok hangszerén is ko(lo)mponálni, és még
apró ajándékok is várnak a látogatókra.
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A FERTŐ-TÁJ VILÁGÖRÖKSÉG ÁLTAL AJÁNLOTT ÉTTERMEK,
AHOL A TÁJ ÍZEIVEL ÉS KEDVES KISZOLGÁLÁSSAL
VÁRJÁK ÖNÖKET

HEGYKŐ

NYERGES VENDÉGFOGADÓ
9437 Hegykő, Nyárfa sor 8/a.
Tel: 99/376-744
www.nyerges-vendegfogado.hu
info@nyerges-vendegfogado.hu

BALF

PANORÁMA ÉTTEREM
9494 Sopron-Balf, Fürdő sor 25.
Tel: 99/339 141
www.balfpanorama.hu
balf@t-online.hu

FERTŐD

GRÁNÁTOS ÉTTEREM
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Tel: 99/370-944
www.rabensteiner.hu

TORNÁCOS ÉTTEREM
9437 Hegykő, Kossuth L. u. 74-78.
Tel: 99/ 540 210
www.tornacos.hu
info@tornacos.hu
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