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SZERVUSZ!
Szeretettel köszöntelek rendhagyó időutazásunkon.
A kezedben tartott Barangoló füzet segítségével most Furtával, különleges értékeivel,
a hajdan élt falusi emberek életmódjával ismerkedhetsz meg.
Tehát mindazzal, amire igazán büszke lehetsz itt, Furtán.
Rejtvények, játékos feladatok kísérnek majd utad során.
Légy szemfüles, figyelj meg mindent és az sem árt,
ha mindezt füzetedbe is lejegyzed.
Gyere, tarts velem, fedezzük fel együtt Fúrta értékeit!
Közös játékunkhoz kívánok Neked sok élményt és jó kedvet!
a szerző

BIHARI-SÍK
Fúrta Hajdú-Bihar megye déli részén található.
A falu a „Berettyó és Körözs Sárrétjének"- ahogy Osváth Pál neves sárréti csendbiztos
nevezte - területén fekszik, azaz a 42,85 km2 kiterjedésű furtai határ
a Bihari-síknak nevezett kistáj nyugati részén terül el.

A térkép segítségével próbáljuk meghatározni elhelyezkedését!

Keresd meg a térképen és színezd ki a furtai

határt!

MADÁRVILÁGA
Az őszi-téli időszakban nemcsak a Kárpát-medencéből, de távolabbi vidékekről is
érkeznek ragadozó madarak a táplálékban bővelkedő alföldi területekre, és ott
hosszabb-rövidebb időt töltenek. Leggyakrabban réti és parlagi sassal találkozhatunk,
de néha szirti sas is elvetődik ide. Rendkívül gyakori az egerészölyv, téli vendég a
gatyásölyv és a rétihéja is. Időnként néhány kerecsensólyom is vadászik a területen.
Tavasszal többször találkozhatunk barna rétihéjával. A kck vércsék szitálva
vadásznak nagyobb rovarok, rágcsálók, gyíkok, ásóbékák után kutatva. Szalakóta is
szemünk elé kerülhet több helyen. Jellegzetes faj itt a tövisszúró gébics, a búbos
banka, és a mezei pacsirta. Jó eséllyel találkozhatunk ritkább ragadozókkal is, mint
például a békászó sas vagy a pusztai ölyv.
A természetes vízfolyások mentén kis kócsag, üstökös gém, cigány réce kerülhet az
utunkba. A vízállások mentén pajzsos és réti cankók pihennek tollászkodva.

Ennek a területnek a pusztáin és szántóföldjein él
hazánk egyik legjelentősebb túzokállománya.
Minden év kora tavaszán felkeresik ősi szaporodó
helyeiket. A kakasok már hajnalban megkezdik
látványos nászceremóniájukat, a dürgést, amikor
megpróbálják magukhoz csalogatni a tojókat.
A kakasok ilyenkor felfújják a nyakukban lévő
légzacskót, melybe akár 5-6 liter levegőt is képesek
belepumpálni. Szárny- és farktollaik hófehér
fonákját kifordítják, tollazatúkat felborzolják.

Szívesen megnéznék én is egy ilyen dürgést!
Nyíllal jelöld a rajzon a légzacskót, a szárny- és faroktollakat,
hogy tudjuk, mire kell figyelnünk!

Tudtad, hogy ez a madár a közelben lévő Körös-Maros Nemzeti Park címerállata?

AZ ÁLLATTARTÁS
Az állattartás számára ősidők óta kedvező természetföldrajzi adottságok érthetővé
teszik, hogy az állattenyésztés sokak számára fő megélhetési forrás volt Furtán.
Különösen a
, amelynek a gyökerei a messze múltba
nyúlnak vissza. Nem véletlen, hogy e szakma képviselőit különös tisztelet övezte a
környező uradalmakban.
Rácz Lőrinc elbeszéléséből tudjuk, hogy pásztoraink mi mindennel tergenyézték fel,
azaz pakolták meg szamaraikat, mielőtt útra keltek állataikkal a Bakonyba, teleltetésre.
gúnya
nagybunda
váltás fehérnemű
egy-két kisebb ruhadarab
bogrács
szalonna
száraztészta
só, bors
csobolyó
Megtalálod ezek közül valamelyiket a Tájházban ? Ha igen, rajzold le!
Tudod, hogy milyen állatokra vigyáztak a híres furtai

pásztorok?

Még egy kis segítséget kaphatsz!
Van csizmám, bundám, cifraszűröm,
kalapom, lajbim, hímzett gallérú ingem, kampóm, tarisznyám.
Ki vagyok én ?
Mit

gondolsz?

Mennyi időbe telt az út a nyájat terelő pásztoroknak

1 hónap

a grófok dunántúli

2 hónap

birtokaira?

3 hónap

Milyen építmény várta a nyájat a teleltető helyen?

akol

hodály

karám

Hol éjszakáztak a pásztorok?

a szabad ég alatt

pásztorkunyhóban

vasalóban

TALÁLD KI!
Mi vagyok?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pajzsom búzakék alapszínű, aranyszegéllyel.
A falu mezőgazdasági jellegét hangsúlyozom.
Álló férfialakot ábrázolok.
A férfi alak bal kezében három aranyszínű búzakalászt tart.
A három búzakalász együttes ábrázolása mágikus jelentést hordoz.
A férfi jobb kezében hegyével kifelé néző, ezüstszínű aratósarlót tart.
Az aratósarló a betakarítás módjára utal.
Már egy 1770-ben kelt urbárium pecsétnyomójának lenyomatán is látható
képem.
9. A régi pecsétnyomón képem mellett ez a felirat olvasható: FÚRTA FALU 1720.
10. 1992-től a község hivatalos jelképe.

Rajzolj le!

