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Tisztelt Érdeklődő!
Szeretettel köszöntöm Önt a Rábcatorok Regionális Partnerség kiadványának megjelenése alkalmából. A következő oldalakon betekintést szeretnénk nyújtani a partnerség 18
településének gazdag épített és természeti értékeibe.
Kiadványunkban nem részletes leírásra törekedtünk, - a korlátozott terjedelem miatt ezt
nem is tehettük volna - hanem az érdeklődés felkeltése volt a fő célunk.
A „Múlttal a jövőért” LEADER projekt keretében lehetőségünk nyílt a füzetünkben szereplő 18 település értékeinek bemutatására. Munkánk során a települések természeti
környezetének sokszínűségét, épített kultúrájának gazdagságát és a térségben élő
embereknek az értékekhez fűződő kapcsolatát igyekeztünk feltérképezni. Ennek eredményeképpen az érdeklődő egy gazdag természeti és építészeti értékekkel rendelkező
tájrészt ismerhet meg.
Településeink minden kedves érdeklődőnek biztosítják a kikapcsolódást, a szellemi feltöltődést és a helyi termékek által nyújtott gasztronómiai élményeket.
Bízom benne, hogy kiadványunk felkelti érdeklődését és hamarosan személyesen is köszönthetjük térségünkben!
Németh Tamás
Ikrény polgármestere,
Rábcatorok Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása, Elnök

2

3

Velünk élő örökség
a Rábcatorok térségben

Velünk élő örökség
a Rábcatorok térségben

A Rábcatorok élővilágának általános bemutatása
A Rábca és a Répce ugyanaz a folyó, a Rábca nevet az alsó szakasza viseli. A 123,7 km hosszú magyar Répce-Rábca szakasz
hazai vízgyűjtő területe 2677 km2. A vízgyűjtő teljes nagysága
4816 km2. A Répce Ausztria felől érkezve mintegy 200 m-es tengerszint feletti magasságban éri el hazánkat, és a Rábca 112 m
magasságban ömlik a Mosoni-Dunába.
Az elmúlt évszázadokban a Rábcán számos vízügyi beavatkozást végeztek, amelynek eredményeként úgy a medrét, mint
a Mosoni-Dunába történő torkolati helyét is megváltoztatták.
Legutoljára a korábban Győr-Szigetnél lévő torkolati helyét az
1980-as években megszüntették, és azt Abdánál a Kápolna környékén alakították ki. Így északi irányban egy kb. 2 km-es szakaszon új medre lett, míg a korábbi keleti irányú torkolati szakasz
jelenleg a Holt-Rábca.
A Rábca torkolata három jelentős vidékünket érinti. A MosoniDuna révén az Alsó-Szigetközt, továbbá a Hanság keleti medencéjét (más néven Észak-Hanságot) és a Tóközt. Előbbi a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, míg utóbbi kettő a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkhoz tartozik. Így a terület élővilága egyedülállóan
gazdagnak mondható.
Alsó-Szigetköz és a Mosoni-Duna
A Szigetköz növényzetének kialakulásában és jelen állapotában
is meghatározó a víz, azaz a Duna és mellékágrendszeres.
A lassúbb vizekben és morotvákban, amelyek lefűződött vagy
levágott Duna-ágak, lebegő- és gyökerező hínártársulások élnek
(Lemnetalia, Hydrocharietalia és Potamogetonetalia). A sekélyebb vizekben és a partok mentén nád- és magassás társulások
találhatók.

A Duna szigetein található, időszakosan kiszáradó tavacskák,
feltöltődő mellékágak mindamellett, hogy jelentős vízimadár
költő- és táplálkozóhelyek, különböző fajokban gazdag vízinövény-társulások menedékhelyei is. A hullámtérben kialakuló
zátonyokon elsőnek a törpekáka iszaptársulás és az ártéri gyomtársulások (Nanocyperion, Polygogn-Chenopodion) vetik meg
lábukat. A terület további feltöltődésével a magasabb szinteken
ezeket követik a bokorfüzesek, amelyek jellemző fajai a csigolyaés mandulalevelű fűz (Salix purpurea, S. trindra). A gyepszintben sok helyütt még tömeges a védett nyári tőzike (Leucojum
aestivum). A bokorfüzesek feletti szintet a fűz-nyár ligeterdők
alkotják. Fő fajai a fehér- és törékeny fűz (Salix alba, S. fragilis),
a fehér- és fekete nyár (Populus alba, P. nigra), a mézgás éger
(Alnus glutinosa), a vénic szil (Ulmus laevis) és a zselnice vagy
májusfa (Prunus padus).
Az eredeti erdőtípusoknak ma már csak töredékei találhatók
meg, jobbára felváltotta őket a telepített füzes, nemes nyáras.
A víztől legtávolabbra fekvő és magasabb térszintű helyeken
valaha uralkodó szerepet töltött be a tölgy-kőris-szil ligeterdő.
Fennmaradt állományaik ma a Mosoni-Duna mentén még megtalálhatók. A leggazdagabb növénytársulást alkotják, fajainak felsorolásakor válogatni is nehéz: kocsányos tölgy (Quercus robur),
mogyoró (Corylus avellana), hóvirág (Galanthus nivalis), gyöngyvirág (Convallaria majalis), erdei ibolya (Viola sylvestris). Növénytanilag rendkívül érdekesek a mészkedvelő, hegy- és dombvidéki fajok helybeli, alföldi előfordulása, pl.: fehér sás (Carex alba),
bogláros szellőrózsa (Anemone ranunculoides) és a tűzliliom
(Lilium bulbiferum). Elszórtan találhatók még a területen gyertyános-kocsányos tölgyerdők (Querco robori-Carpinetum), valamint fűz- és égerlápok (Dryopteridi-Alnetum) is.
A szigetközi gyepek, amelyek zöme mocsárrét (Alopecuterum
praten-se), úgynevezett másodlagos társulások. A levágott erdők helyén jöttek létre és a rendszeres legeltetés, kaszálás tartotta fenn őket. Értékes, védett növényeink az ott élő kosborokon kívül a kornis tárnics (Gentiana pneumonanthe), a szibériai
nőszirom (Iris sibirica), a keskenylevelű gyapjú-sás (Eriphorum
angustifolium).
A terület állatvilágának legjellegzetesebb képviselői a vízi életközösségekben előforduló fajok. Halfaunájában megtalálható a
hazai fajok mintegy 80%-a. Az eredetileg tiszta hegyi patakokban élő sebes pisztráng (Salmo trutta fario) éppúgy, mint a mocsarak, lápok védett fajai: a réti csík (Misgurnus fossilis), a lápi póc
(Umbra krameri) vagy egyéb, jól ismert édesvízi halak: a márna
(Barbus barbus), harcsa (Silurus glanis), a kecsege (Acipenser
ruthenus), a compó (Tinca Tinca).
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meg az Észak-Hanságban. A megmaradt és ma is kiszáradással veszélyeztetett, de rendkívül fajgazdag, lápréteken jellemző
védett növényfaj a lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa), hússzínű
ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a kornistárnics (Gentiana
pneumonanthe) és a nyári tőzike (Leucojum aestivum).
A magassásosok (Caricetum acutiformis et ripariae) és a mocsárrétek (Agrostio-Deschampsietum caespitosae és Carici
vulpinae-Alopecuretum pratensis) nemcsak számos fajnak biztosítanak élőhelyet, hanem szemre is nagyon látványosak. Védett fajaik közül a nálunk gyakorinak számító, de európai szinten
veszélyeztetett kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) vagy a
védett mocsári lednek (Lathyrus palustis) emelhető ki.

A kétéltűeknek csaknem valamennyi hazai faja megfigyelhető
itt. Közülük gyakori a kecskebéka (Rana esculenta), a mocsári
béka (Rana arvalis) vöröshasú unka (Bombina bombina) és a levelibéka (Hyla arborea). A hüllők kisebb számban élnek a vízjárta
területeken, ám jellegzetes képviselőjük a vízisikló (Natrix natrix)
itt is gyakori, de a mocsári teknőssel (Emys orbicularis) is több
helyen találkozhatunk.

Az állatfajok közül ki kell emelni hazánk egyetlen bennszülött gerinces alfaját a rákosi viperát (Vipera ursini ssp. rakosiensis), amelynek stabil állománya él a területen. A faj korábban előfordult Sopron környékén és a Bécsi-medencében, de ezekről a területekről
már régen kipusztult. Rendszeres és szerencsére egyre gyakoribb
fészkelő faj a fokozottan védett haris (Crex crex), de megemlíthetjük a szintén fészkelő hamvas rétihéját (Circus pygargus) is.
Láperdők a Hanságban

A madárfajok száma 230-ra tehető, közülük a Duna ágrendszerében járva először a gémfélék tűnnek fel. Nagyobb telepeiken kárókatonák (Phalacrocorax carbo), szürke gémek (Ardea
cinerea) és bakcsók (Nycticorax nycticorax) költenek. A fokozottan védett fajok közül a barna kánya (Milvus migrans), a hamvas
rétihéja (Circus pygargus), a fekete gólya (Ciconia nigra), a nagy
kócsag (Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea) és a rétisas
(Haliaeetus albicilla) fészkel. Megfigyelhető azonban a halászsas
(Pandion haliaëtus) is. Különösen télen, nagy csapatokban úszkálnak a réce félék képviselői: a tőkés réce (Anas platyrhynchos),
a kontyos és barátréce (Aythya fuligula, A. ferina) a hegyi réce
(Aythya marila), a jeges réce (Clangula hyemallis), a füstös- és fekete réce (Melanitta fusca, M. nigra).

A Hanságban a fás területek aránya egészen az 1960-as évekig
egészen csekély volt, de több helyen fordultak elő égerlápok
(Carici elongatae-Alnetum és Fraxino pannonicae-Alnetum)
és a fűzlápok (Molinio-Salicetum cinereae), illetve a mára már
kipusztult nyírlápok. A lecsapolásokat követően az erdővel
borított területek jelentős átrendeződése következett be, de a
ma megtalálható láperdők (pl. Lébény térségében a Vesszőserdő, Figurák) mindenképpen kiemelkedő értéket képviselnek.
Alnövényzetükben helyenként tömeges a védett tőzegpáfrány
(Thelypteris palustris), szálanként találkozhatunk a szálkás pajzsikával (Dryopteris carthusiana) és a fekete ribiszkével (Ribes

A védett emlősállatok közül gyakori a hermelin (Mustella
erminea), a nyuszt (Martes martes) és a denevérek több faja. Sok
helyen – a Mosoni-Duna, csatornák mentén – felfedezhetőek
a hód (Castor fiber) jelenlétére utaló nyomok. Különlegesség a
jégkori reliktumként megmaradt fokozottan védett északi pocok (Microtus oeconomus menhelyi).
Hansági láprétek, Rábca-menti mocsárrétek
és magassásosok
Az egykor több ezer hektár kiterjedésű nyúlfarkfüves láprétekből (Seslerietum uliginosae) és kiszáradó kékperjés láprétekből
(Succiso-Molinietum) ma már csak néhány száz hektár maradt
5
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a névadó Rábca folyó közeli települések mindegyike rejt magában valami olyan értéket, amiért érdemes felkeresni. S ha már az
utazó ott van, használja ki a lehetőséget és nézzen körül.

nigrum). A fészkelő madárfajok közül a fekete gólyát (Ciconia
nigra), az uhut (Bubo bubo), a rétisast (Haliaetus albicilla), illetve a telepesen fészkelő szürke gém (Ardea cinerea) és bakcsó
(Nycticorax nycticorax) lehet kiemelni.
Hansági és tóközi nyílt vizes élőhelyek
A múlt század ötvenes éveiben befejeződött lecsapolásokat
követően a hansági tavak többsége megszűnt, mindössze a Fehértó, Kónyi-tó és a Barbacsi-tó maradt meg. A tőzegbányászat
következtében alakultak ki kisebb tavak (pl. Kóny határában a
Tündértó), ezek és a lecsapoló-öntöző rendszer csatornái nyújtottak menedéket az egykori lápvilág hínár-, hal- és kétéltű fajainak. A nyílt vizes élőhelyek és a mocsárvilág helyreállítását
célozzák a 2001-ben megindult hansági vizes élőhely-rekonstrukciók, amelyek első lépése a Nyirkai-Hanyban valósult meg
Bősárkány térségében. A nyílt vizes élőhelyek tucatnyi növényfaja közül a kolokánt (Stratiotes aloides) vagy a színpompás
sárga szőnyeget alkotó tündérfátylat (Nymphoides peltata) lehet kiemelni. A hansági vizekre jellemző hal a lápi póc (Umbra
krameri), a réti csík (Misgurnus fossilis), a nyurga ponty (Cyprinus
carpio), a compó (Tinca tinca), a csuka (Esox lucius) és süllő
(Stizosteidon lucioperca). A kétéltűek közül a kecskebéka (Rana
esculenta) mellett a leggyakoribb a mocsári béka (Rana arvalis)
és a közösségi jelentőségű vöröshasú unka (Bombina bombina).
A hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, a mocsári teknős (Emys
orbicularis) nagyon ritka a területen.

A tóközi tavak mindig is jelentős madárélőhelynek számítottak,
az elárasztott Nyirkai-Hanyt pedig gyorsan felfedezték a költő és
vonuló madárfajok. Egyes fajok vonuláskor akár tízezres egyedszámban is megjelenhetnek a területen. Nem véletlen, hogy
a 2001-ben megvalósított élőhely-rekonstrukció területe már
2006-ban felkerült a nemzetközi vadvizek jegyzékére (Ramsari
terület). Az előforduló fajok közül, a teljesség igénye nélkül, csak
néhány fajt említve: cigányréce (Aythia nyroca), böjti réce (Anas
querquedula), barátréce (Aythya ferina), bölömbika (Botaurus
stellaris), búbos vöcsök (Podiceps cristatus), vörösnyakú vöcsök (Podiceps ruficollis), vörösgém (Ardea purpurea), bakcsó
(Nyticorax nycticorax), kanalasgém (Platalea leucorodia), réti sas
(Haliaetus albicilla), barna rétihéja (Circus aeruginosus).

A Rábcatorok építészeti örökségének bemutatása
A Rábcatorok kistérség 18 településének építészeti örökségét
bemutató füzetet tartja a kezében. Érdekes ez a vidék, érdemes
itt elidőzni és gyönyörködni a vonzó természeti környezetben és
az ember által létrehozott épített örökség értékeiben.

De induljunk el először magától a folyótól. A Répce és a Rábca
(németül: Rabnitz) elnevezés alatt ugyanazt a folyót kereshetjük.
A Hanság területén a Répce a Kis-Rábával egyesül és Rábca lesz
a neve. A folyó a Rozália-hegységben ered és Győrben torkollik
a Mosoni-Dunába. Régen a Rábába torkollott, de árvízvédelmi
szempontból a torkolatát belvároson kívülre helyezték. A történelem folyamán folyamatosan igyekeztek a kanyargós Rábcát
szabályozott mederbe terelni. Mederrendezési és szabályozási
munkákat végeztek, csatornákat ástak. A szabályozás a XIX. század végére zárult le.
Ezt megelőzően Bősárkánynál, Kapinál, Rétinél és Börcsnél is
egy-egy vízimalom segítségével hasznosították a Rábca erejét.
Az 1900-as évek elején szivattyútelepeket létesítettek a belvizek
levezetése érdekében. Ennek emlékét őrzi Ikrény határában a
Lesváron, ma már múzeumként működő hajdani gőz szivattyútelep. Kistáji beosztás szerint a Kisalföld, Rábaköz és Tóköz területén járunk. Ha megnézzük az egymástól kis távolságban fekvő,
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Amikor ez a füzet született, körbejártam az összes települést és
próbáltam az építész, a nem helybeli, de nem is messziről jött
látogató szemével néztem a vidéket. Megérte! Volt úgy, hogy
egyből elém tárultak, volt, hogy kicsit hosszabban kellett ott
időzni, de mindenhol fel lehetett lelni még az egyes települések sajátos, a történelemben, az egyedi történetekben az ott élő
emberek gondolataiban, sorsában rejlő gyökereit. Az emberek
barátságosak voltak. Látva a településük iránt érdeklődőt, szívesen meséltek a falujuk, de akár egy-egy épület történetéről.
Mert a ház először a fejben, a gondolatokban születik meg és
lehet, hogy ennek visszahatása is van, ha még megvannak azok
a régi épületek, azoknak is van hatása a bennük lakókra és azokra
is, akik nap mint nap látják őket.
A tizennyolc település: Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényház, Ikrény, Koroncó, Kóny, Kunsziget, Lébény,
Markotabödöge, Mecsér, Öttevény; Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti. A települések kialakulását meghatározta a vizek járása.
Elsősorban olyan területekre építkeztek, amelyeket az árvizek
nem veszélyeztették, de akadt arra is példa, hogy egy település
az árvizek sorozatos pusztítása után új helyre költözött. Abda
esetében is ezzel találkozhatunk. A másik meghatározó a megközelíthetőség, közlekedés, földrajzi elhelyezkedés. Öttevény
esetében már a rómaiaktól kezdődően egy fontos hadiút húzódott végig a településen, ami a fejlődését is elősegítette, de
néha a különböző átvonuló csapatok általi pusztítását is okozta.

vagy fa, tégla oszlopokkal kialakított szabályos, az udvar felé nyitott folyosó. De találkozhatunk még a Tóközi „L” alakban épített,
az utcával párhuzamosan több helyiséget magában foglaló hagyományos elrendezéssel is.
Az épületek szerkezeti rendszerében néhol még találkozhatunk
az ősi, eredeti ágasfás kialakításra utaló nyomokkal, de meghatározóan a fal szerkezetek hordják a terheket. A falak anyaga földfal
(tömésfal, rakott fal, vályogtégla fal), de az újabb építéseknél, ill.
a későbbi pótlásoknál már téglát használtak. A födém pórfödém,
az esetek többségében mestergerendával. Ennek különleges,
országosan is egyedi előfordulása a rábapatonai festett, faragott
mestergerendák megjelenése, amelyre a vidék több településén
is van példa. Esetenként találkozhatunk boltozatos kialakítással
is. A tetőszerkezet régebben szelemenes, még régebben ágasfás. Újabban a szarufás tetőket részesítik előnyben. A tetőidom
nyeregtető, kontyolt nyeregtető esetleg csonkakonty. A tetőfedés anyaga hajdanán meghatározóan nád (régebben lészás),
zsúp, cserép. A tüzelő-berendezés kemence, a konyhákban a
főzéshez katlant készítettek. A szobákban táblás kályha füstelvezetés a konyha szabadkéményén keresztül. A településekhez
kapcsolódóan a szakrális emlékek is nagy számban találhatók a
vidéken. A különböző felekezetek általában műemlék templomai, a számtalan útszéli kereszt, képoszlop és a temetőkben pl.:
Markotabödögén található Szentháromság és Pieta szobor. Az
egyes nemesi családok sírboltjai is a történelem részét képezik
és őrzik a mára már sok esetben kihalt, hajdan a történelem folyamán jelentős szerepet játszó nemzetségek emlékét.

Nagyon fontos tényező lehet egy település esetében, mint
Lébényben a román kori templom jelenléte, amely a történelem folyamán mindig meghatározó szerepet töltött be és jelen
korunkban a zarándokturizmus megélénkülésével is fontos vonzerőt jelent. De egyöntetűen elmondható mindegyik településről,
hogy nagyon szép környezetben fekszik, amely felüdülést jelenthet az ide látogató vagy ide költöző embereknek. És mivel Győr, a
környék meghatározó nagyvárosa nagyon könnyen elérhető, így
rendelkezésre állnak a városi kultúra kínálta lehetőségek is.
A települések elrendezését tekintve az úti falu, orsós falu, leágazó úti falu elrendezéssel találkozunk. A telkek elrendezése általában soros udvar. Az utcára merőleges, fésűs vagy a fűrészfogas
beépítéssel. A kertek végében még fellelhetők a szálas gabona
tárolására szolgáló keresztben álló csűrök is. A kisalföldi háztípus
alaprajza háromsejtű (szoba-konyha-szoba) elrendezésű egysoros, kialakítású. A helyiségek megközelítése a konyha előtti
pitvaron keresztül történik. A ház mellett oldaltornác található.
Kialakítás szerint ez lehet csupán a túlnyúló eresz alatt végigfutó
7
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Épített környezeti örökségünk

A Mosoni-Duna és a Rábca által emelt hordalékkúpon helyezkedik el a falu, a MosoniDuna jobb partján. A múlt század 80-as éveiben befejeződött vízügyi beavatkozások óta
itt található a Rábca torkolata. A szép fekvésű települést környező élővilág szempontjából alapvetően meghatározó e két folyó, valamint a falut átszelő Öttevényi-csatorna.
Mindez a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része.

Falunk történetét az idők folyamán a folyók medrének változása, valamint a településen
Kelet-Nyugati irányban a Hanság mocsarai között egyedüli átjárást biztosító út határozta meg. A település egyik jellegzetessége a műemlék jellegű, klasszicista stílusú, Szent
József tiszteletére szentelt római katolikus templom. Előtte, a téren található az 1700-ból
származó Szeplőtlen Szűz Mária szobor. 1766-ból származik a valamikor az abdai, ikrényi,
győri határok találkozását jelölő határkő. A Hősök szobra az I. világháború áldozatainak
emlékére készült. Nepomuki Szent János szobor eredetileg a Holt-Rábca partján állt. Az
1954-es árvízi töltés megerősítésekor ledőlt. A helyreállítás után nem az eredeti helyén, hanem a templom mögötti parkban
állították fel. A faluközpontban áll a IX. Miklós huszárezred katonájának szobra, ugyanis
egyes egységeik részt vettek 1849. június 28-án a Pöltenberg hadtest keretein belül az
abdai átkelő védelmében.

Kora tavasszal a mocsári gólyahír virágzik a folyók mentén, amelyet később a magasra
növő mocsári nőszirom vált. Ugyanitt a védett kétéltűek (pl. a kecskebéka, mocsári béka,
vöröshasú unka) tömegei adnak esti koncertet.
A nemesnyár-ligeterdők állományaiban megannyi odúlakó énekes madár és harkály
fészkel. Ezek közül is kiemelkedik a fekete harkály. A folyók menti keskeny nádasok, valamint a falu határában lévő kavicsbánya tavak többek között szárcsa, vízityúk, vízicsibe és különböző récefajok fészkelőhelyei. Gyakori fészkelők még a nádirigók és a foltos
nádiposzáták. Gyakran láthatóak a vizek mentén a tóközi, hansági és szigetközi telepekről táplálkozni ide járó nagy és kis kócsagok, szürke gémek, bakcsók. Üde színfolt a színpompás jégmadár, amely elsősorban madárvonulási időszakban látható. Az emlősök
közül meg kell említeni a védett nyusztot, vidrát és a hódot.

8

A Szent István utcában több parasztbarokk
homlokzatú nád-, és cseréptetős ház található. A falu 1829 előtti helyét Emlékkápolna őrzi.
Előtte áll az 1849. június 28-án a Rábca híd védelmében elesett névtelen szabadságharcos
hősök sírját jelölő gránit obeliszk. A Rákócziemlékmű az 1-es főút abdai hídfőjénél található a Rábca folyó árvízi medrének partján. A
település határában látható a ma már csak a kerékpáros és a gyalogos forgalmat kiszolgáló
vasbeton szerkezetű híd.
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Épített környezeti értékeink

A falu kedvező földrajzi fekvéssel bír, hiszen a Tóközben található meg. A falu gazdag
természeti értékeire a közeli Fehér-tó és Rábca, illetve a falu határában lévő lecsapoló
árkok vannak leginkább hatással. Meg kell említeni még a fasorokat, erdősávokat és a
viszonylag kisebb kiterjedésű gyepeket és réteket is.

A Hanság közelsége miatt a terület gazdag volt a történelem folyamán vízjárta rétekben, legelőkben, jó megélhetést biztosítva az itt lakók számára. Ezt a
Hanság lecsapolása gyökeresen megváltoztatta.

Ez utóbbiaknak elsősorban madártani szempontból van jelentősége. Jellemző fészkelő
madarak a nedvesebb területeken a bíbic, a piroslábú cankó, a szárazabb gyepfoltokban
az egyre ritkábban fellelhető mezei pacsirta. A madarak mellett a ritka elevenszülő gyíkot kell megemlíteni, valamint az északi, más néven patkányfejű pockot.
A fasorokban a csodás búbos banka is fészkel megannyi énekes madár (pl. az erdei pinty,
csilpcsalpfüzike, berki tücsökmadár) mellett. A Rába és Rábca mellől gyakran megjelennek vadászni a szántók és rétek fölött az ott
fészkelő ragadozó madarak (pl. a kabasólyom, egerészölyv).
A vízi életközösségek utolsó menedékei a lecsapoló árkok, a falu határában. Így a szitakötőknek (pl. négyfoltos szitakötő, sávos szitakötő), különböző vízi csigáknak (pl. nagy tányércsiga), valamint a vizek mellett költő récefajoknak, szárcsáknak, vízicsibéknek.

10

A települést az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész pusztította el, majd ezt
követően egy új korszak kezdődött. Templomok épültek, valamint kialakult a
falu mai településszerkezete is. Az Arany János utca kiteresedéséhez kapcsolódó kis utcákban, több régi ház is megtalálható, itt helyezkedik el a település
egyetlen, lészás nádfedésű deszkaoromzatú lakóháza is.
Az utcára merőlegesen helyezkedik el a Bezi-Enesei Egyesült Evangélikus Gyülekezet által 1787-ben épített evangélikus templom. Közvetlenül a templom mellett található az imaház. A Rákóczi utcában található az 1834-ben klasszicista stílusban épült
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom, mely 1960 óta műemlék. Építészeti emlékként is jelentős a bezi temetőben található
Siklósi Szabó család kriptája. Felirata szerint: „Itt nyugszik az Úrban Siklósi Szabó Péter Győr vármegye táblabírája, követe és alispánja.
Meghalt 1855. május 17-én, életének 77. évében”
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A falu a Rábca-folyó mellett, annak északi partján helyezkedik el. Határában kiszélesedik a
Rábca árterülete, lefűződött holtágakkal, nedves rétekkel, gyepekkel nagy kiterjedésű nádasokkal. A réteken tavasszal tömegesen virágzik a mocsári gólyahír, réti kakukktorma, és
mocsári nőszirom. Jellemző még a fekete gyapjúsás. Békák, varangyok és unkák tömegei
szaporodnak a holtág vizeiben.

A község a környék településeinél magasabban helyezkedik el. A börcsi teraszsziget-maradvány három-öt méter vastag durva folyami homokból, alatta kavicsrétegből áll. Ezen a felszínen, az árvízmentes szárazulatok vonalát követve alakult ki a
település. Történeti magját a Fő utca két oldalán, fésűs beépítésű, keskeny, szalagtelkes lakóházak és gazdasági udvarok alkotják.

Kora tavasszal bíbicek, piroslábú cankók és nagy godák fészkelnek a réteken. Réti fülesbagoly, valamint a fokozottan védett haris is rendre fészkel itt. Vonulási időszakban a pajzsos
cankó, a sárszalonka és a nagy póling csapatok „kiáltoznak”. A nádasokban a nádi énekesmadarak (nádirigó, nádiposzáta, nádi sármány, kékbegy) mellett a bölömbika, nagy kócsag,
valamint a ritka törpegém fészkel.

Településszerkezetileg úti falunak tekinthető, később ez a településmorfológia a
népesség gyarapodásával a főútra becsatlakozó utcákkal bővült ki. A Kisalföldön hagyományos, egyosztatú lakóházakat találunk. A helyiségek megközelítése a konyha előterén, a pitvaron keresztül történt. A tornác nélküli udvari
homlokzaton a bejáratot jellegzetes csonkagádor védte. Az épület hosszának csökkentésére
a második lakóegységet keresztbe fordítva építették fel. Itt egy átjárón keresztül az utca és az
udvar felől is be lehetett jutni a szobákba, a kamrába és konyhába. A lakóházak utcai homlokzatára legjellemzőbb az egyenes oromfal és a nyeregtető volt. Mára a nádas házak eltűntek,
de szép parasztbarokk oromzatú nyeregtetős házakat találhatunk.

A Rábca-holtág a védett vízicsibéknek, vízityúknak, valamint szárcsáknak és számos récének (pl. kanalas réce) is fészkelő helye. Meg kell említeni a hamvas rétihéját, mint kiemelten
kezelt ritka védett ragadozó madarat, mint fészkelőt. A vízben itt rendre előfordul védett
halunk, a réti csík. Él itt vidra, a jégkori maradványfajként számon tartott patkányfejű pocok,
valamint hód is.

A tájház területén megtekinthetők az 1870-es évektől
az 1930-as évekig a gazdálkodó életmódot folytató
emberek hagyományos eszközei, valamint az udvaron a gazdasághoz tartozó háziállatok is.
Szent Bertalan volt a védőszentje már Börcs első, vár módjára épült, kerek Árpád-kori kápolnájának is, amely a török támadások során tönkrement. 1834-ben a klasszicista stílusban épült
műemléki védettségű templom alapkövét Juranics György győri püspök helyezte el.
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Épített környezeti értékeink

A tóközi település természeti értékeire nézve kiemelt jelentőségű hatása van a
közeli tavaknak (Barbacsi-tó, Fehér-tó) és a szántóterületek közé ékelődő réteknek, gyepeknek, erdősávoknak, valamint a faluba vezető utak menti fasoroknak.

Az Árpád-korban a mai falu helyén egy Barbach nevű, várjobbágyok
által lakott település állt. A falunak temploma ugyan nincsen, de a Fő
utcában található egy torony és harangláb, ami védetté van nyilvánítva.
A falába építve láthatók az I. és II. világháborús hősöknek állított emléktáblák.

A településen többek között fészkel a fokozottan védett fehér gólya, és a máshol
oly megritkult fecskék (füsti- és molnárfecskék) is szép számmal élnek itt. A falu
határában gyakran lehet látni a tavakról táplálkozni kijáró nagy kócsagokat, gémeket (vörös és szürke gém). Ritkán a fekete gólya is el-ellátogat ide élelemért
a hansági égererdőkből. A vetéseken és réteken madárvonulási időszakban a
„szélkiáltó” (hivatalos nevén nagy póling) jellegzetes hangja messze hallik, míg
fészkelési időben a bíbic az egyik jellemző fészkelő madár itt, a mezei pacsirta
mellett.
A fasorokban, valamint a falu ligetes részein számos énekesmadár (erdei pinty, citromsármány, csicsörke, zöldike, stb.) mellett egerészölyv és vörös vércse is fészkel, csakúgy mint a jellegzetes, díszes tollazatú búbos banka is. A falu gyümölcsösei, gyümölcsfái
Európa legnagyobb lepkéjének, a ma már ritka éjjeli nagy pávaszemnek jelentenek kiváló élőhelyet.

A településen több régi, az
utcára merőleges és fésűs beépítésű, hosszú parasztházat
figyelhetünk meg. Találhatunk
köztük nádtetős, íves ablakzáródású, tömésfalú, deszkaoromzatos épületet is. A tájegységre jellemző csonkagádoros kialakítás itt is előfordul. A XX. század elejéről származnak a cserépfedésű, romantikus jellegű,
tégla oromfalas, szép vakolatarchitektúrás épületek: az oromfal csúcsának kéményt utánzó
díszítésével, valamint az ablaknyílásokat díszítő szakállas szemöldökkel.
Cakóházán, a hatalmas védett tölgyfa árnyékában, a
falu végén áll a volt iskola épülete.
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Épített környezeti örökségünk

A település első írásos feljegyzése 1270-ből való, de az ásatások során előkerült leletek
szerint múltja az újkőkorig vezethető vissza és folyamatosan lakott terület volt. Római,
avar és középkori emlékek is kerültek elő a faluból. Az Enessey család ősi fészke 1270-től
az 1880-as évekig. Temetkezési helyük is a községben van, a közelmúltban felújított két
sírbolt őrzi emléküket a temetőben. A településen két felekezetnek van temploma: az
evangélikusoknak és a katolikusoknak. A katolikus templom 1895-ben, az evangélikus
templom a XX. század közepén épült.

A település első írásos feljegyzése 1270-ből való, de az ásatások során előkerült leletek szerint múltja az újkőkorig vezethető vissza és folyamatosan lakott terület volt.
Római, avar és középkori emlékek is kerültek elő a faluból. Az Enessey család ősi fészke
1270-től az 1880-as évekig. Temetkezési helyük is a községben van, a közelmúltban
felújított két sírbolt őrzi emléküket a temetőben. A településen két felekezetnek van
temploma: az evangélikusoknak és a katolikusoknak. A katolikus templom 1895-ben,
az evangélikus templom a XX. század közepén épült.

Három egykori kúria is található a településen. Ma mindegyik épület közösségi funkcióval bír, a település lakóit szolgálja: a Barcza
kúria ad otthont a polgármesteri hivatalnak, a Tschurl kúria ma kultúrház, a Kesserű kúria pedig óvodaként működik napjainkban.
A település kiváló földrajzi adottságokkal rendelkezik. Ennek következtében többször esett a különféle, pusztítást hozó átvonuló
hadak útjába.
Az 1870-es évben megnyitott a vasútállomás, valamint a soproni országút melletti fekvése is a település
fejlődését szolgálta. Enesének a XX.
század folyamán gőzmalma is volt. A
helytörténeti gyűjtemény az általános
iskolában található, egy teljesen berendezett konyhát és szobát, valamint
régi használati tárgyakat, régiségeket
és az iskola történetét is bemutatva.
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Három egykori kúria is található a településen. Ma mindegyik épület közösségi funkcióval bír, a település lakóit szolgálja: a Barcza
kúria ad otthont a polgármesteri hivatalnak, a Tschurl kúria ma kultúrház, a Kesserű kúria pedig óvodaként működik napjainkban.
A település kiváló földrajzi adottságokkal rendelkezik.
Az 1870-es évben megnyitott a vasútállomás, valamint a soproni országút
melletti fekvése is a település fejlődését szolgálta. Enesének a XX. század
folyamán gőzmalma is volt. A helytörténeti gyűjtemény az általános iskolában található, egy teljesen berendezett konyhát és szobát, valamint régi
használati tárgyakat, régiségeket és
az iskola történetét is bemutatva.
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Épített környezeti örökségünk

Fehértó község a Hanság peremén, a Tóköz területén fekszik, mely természeti értékekben az egyik leggazdagabb tóközi település. A falu határában lévő Fehér-tó, az azt övező
nádas, valamint a nagy kiterjedésű nedves és száraz gyepek, a fasorok és füzesek a FertőHanság Nemzeti Park kiemelten kezelt védett élőhelyei is egyúttal.

A település első írásos emléke 1368-ból való, előtte a feltevések szerint egy Újfalu nevű
község feküdt a mai falu területén, ami valószínűleg még a török hadjáratok kezdetén
pusztult el. Területe idővel beolvadt a környező határba, így mára semmi sem hirdeti az
egykor letűnt település emlékét.

A tó nádasában jelentős mennyiségben fészkelő nagy kócsag és vörös gém telepek találhatók. Fészkel itt még a törpegém, bölömbika, nádirigó, nádi sármány, cserregő és
foltos nádiposzáta. Jelentős a védett nyári lúd állománya, a megannyi réce (pl. üstökös,
böjti, kanalas récék) és vöcsök (pl. búbos vöcsök) mellett.

Fehértó mindig is Győr vármegyéhez tartozott. Római katolikus, Gyümölcsoltó Boldogasszonynak szentelt műemlékként nyilvántartott temploma 1742-ben épült. A torony
falában elhelyezett márványtábla kiemelt betűi kronogrammaként értelmezhetőek. A
templomkertben álló 1747-es datálású Mária-szobor szintén műemlék. A településen
több régi, a tájra jellemző lakó- és gazdasági épület található.

Védett kétéltűek, így többek között vöröshasú unka, tarajos gőte, kecskebéka, mocsári béka szaporodnak a tó vizében. A réteken és
gyepeken a ritka elevenszülő gyík is előfordul. Ugyanakkor számos értékes növény
és állat mellet kiemelt jelentősége van az itt előforduló orchideák tömegeinek, így
a hússzínű ujjaskosbornak és a mocsári kosbornak. Él itt a ritka, jégkorszaki maradványfajként számon tartott északi (más néven patkányfejű) pocok is. A Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság magyar szürkemarhákkal legelteti a gyepeket, ami biztosítja azok értékeinek hosszú távú megmaradását. A környező települések fehér gólyáit olykor a közeli hansági égererdőkből kijáró táplálkozó fekete gólyákkal lehet itt
együttlátni. A tó körüli fákon gyakran látni vadászatra készülő rétisasokat is.
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Épített környezeti örökségünk

A Tóközben fekvő település határának egy része a Fertő–Hanság Nemzeti Park részét
képezi: a vizenyős rétek, gyepek és fasorok révén a falu természeti értékekben kiemelten
gazdag. A községtől egy kilométerre folyik a Rábca, amelybe itt torkoll a Keszeg-ér. A
folyó szabályozás előtti, fákkal benőtt, fodorszerűen kanyargó medre, az Öreg-Rábca
külön érdekességet ad a tájnak.

Első okleveles említése Sövényszád alakban 1396-ból származik, amely feltehetőleg egy
azóta már nem létező Sövény nevű vízfolyás torkolatára utal. A falu a XVI. század óta szerepel Sövényház, Sövényháza alakban a forrásokban. A ma is álló római katolikus templomot
1701-ben a jezsuiták építették, amelyet 1750 után alakították át, rokokó mellékoltárokkal.
Copf szószéke 1780 körül készült.

A falunak két helyi védettséget élvező természeti értéke is van: a német nemzetiségi és a
Waldorf-iskolához vezető, száz méter hosszú, évszázados vadgesztenyfasor, valamint a temetői hársfasor. Az iskola-óvoda épületegyüttese egy háromhektáros parkerdő szélén fekszik, benne óriási tölggyel és platánokkal. A horgászok a Győrsövényház belterületéről két
kilométerre keletre lévő, festői környezetben található horgásztavon kapcsolódhatnak ki.

A templomkertben egy 1830 körül állított, klasszicista kőkereszt és egy 1890-ből származó
Szűz Mária-oszlop is látható, de érdemes megemlíteni a Gárdonyi és a Petőfi utca kereszteződésében lévő Göltl-keresztet is. A birtokos családok emlékét a templom körüli régi
sírkövek őrzik. A falut császári csapatok égették fel 1704-ben, a szétszéledt lakosság helyébe katolikus svábok települtek be az 1710-es
években. A helység így az 1946-os kitelepítésig
német többségű volt.
A település határában az ősi gazdálkodási rendszer elemét
képező Árpád-kori árokkomplexum nyomai is megtalálhatók. A községben több helyi védettséget élvező építészeti
érték van, így például az 1920-as években épült harangláb
és a temetőkápolna.

20

21

BCATORO
K
RÁ

E
RTN RSÉG
PA

Ikrény

GIONÁLIS
RE

TÉ

Ikrény

MAÚT

Természeti környezeti értékeink

Épített környezeti örökségünk

A Rábca és Rába között fekszik a falu, utóbbihoz inkább közelebb. E két folyó mellett leginkább azok árterülete, a lecsapoló árkok, csatornák, valamint a falu körüli
erdők (zömében nyárasok) jelentik a település természeti értékeinek élőhelyeit.
Az erdőknek, faültetvényeknek gazdag énekesmadár-állománya van. Az erdei
pinty, citromsármány, berki tücsökmadár, csilpcsalpfüzike, különböző cinkefajok
énekétől hangosak ezek az élőhelyek tavasszal. De fészkel még itt az egerészölyv,
a Rábához közeli részeken pedig a kabasólyom.

A falu teljes egészében a Rába bal partjára, a Rába és a Rábca által határolt folyami hordalékra épült. Régészeti leletek tanúsága szerint már
ősidők óta lakott hely a település. A legrégebbi lelet több ezer évre datálja a terület benépesülését. A falut írott források 1256-ban említették
először.

A folyók ártere, valamint a lecsapoló árkok és csatornák gazdag vízi életközösségeknek az otthona. Fehér tündérrózsa, békalencsék úsznak a vízfelszínen,
szitakötők (pl. sávos szitakötő, négyfoltos szitakötő) repkednek fölöttük, bennük
többek között gőték (pl. tarajos gőte) és vöröshasú unkák, kecskebékák fejlődnek.
A nedves ártéri gyepeken többek között bíbicek, piroslábú cankók fészkelnek. Ide
is járnak táplálkozni a falu fehér gólyái, valamint a távolabb fészkelő szürke gémek
és nagy kócsagok. Úgy a Rábca, mint a Rába mellett rendre találkozni a védett hód
„munkájának” eredményeivel, az általa kirágott, kidöntött fákkal.
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A település valószínűleg az Ikrény család ősi fészke volt, de az idők folyamán több birtokosa is volt. A Lambergek a XVIII. század végére az egész
határt megszerezték, majd pedig nagy építkezéseket folytattak. A XVIII.
századi barokk Lamberg - Merán kastély – ugyan nincs róla írásos bizonyíték, de – állítólag hajdan kolostor volt, ami szinte összeépült
a mellette álló magtárral. A kastély mellett urasági kápolna található.
Győr közelében jövedelmező volt a gabonatermelés és a szállítás is viszonylag olcsó volt. A századfordulóra azonban a gabona árcsökkenése és az agrárválság miatt átálltak a lakosok az állattenyésztésre. Angol félvér méntelepet hoztak létre, mely a II. világháború végéig fennállt. A műemlékek mellett
a község büszkesége az új katolikus
templom és a Rábcatorok Kulturális és
Sportközpont, Győr környékének egyik
legmodernebb, nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmas sportcsarnoka.
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Épített környezeti örökségünk

A község a Rábaköz és a Tóköz határán helyezkedik el, nyugati irányból a Hanság
övezi. A természeti értékei szempontjából kiemelkedő jelentősége van a falu határában lévő tőzegláp-tavaknak a környező lápi élőhelyekkel, valamint a Tündértónak. E tavaknak gazdag vízi élővilága van. A ritka lápi szitakötőtől a szintén védett búvárpókon át a különböző vízicsiga fajokon (pl. mocsári csiga, balogcsiga) a
halakig számos faj jelzi ezeknek a vizeknek a tisztaságát és biológiai sokféleségét.
A halak közül úgy a nemes halak (pl. a nyurga ponty, csuka, compó) élnek itt, mint
a nagyon ritka, a jégkorszakból itt maradt védett lápi póc. Egy védett emlősünk,
az északi, más néven patkányfejű pocok is a legutolsó jégkorszak itt maradt tanújaként gazdagítja Kóny térségének élővilágát.

A falu nevét a kutatók a szláv „kony” (ló) szóból eredeztetik. Ez magyarázza a ló gyakori
előfordulását a hagyományokban. A Rábaköz egyik legnépesebb falujának műemléki
védettségű, római katolikus Szent Mihály templomát eredetileg 1723-ban emelték. Az
egyhajós, barokk stílusú templomot 1905-ben bővítették, új szentéllyel és kereszthajóval
toldva meg azt. Eredeti jellegét ugyan elveszítette, de máig is több barokk berendezési
tárgyát őrzi. A festett üvegablakok a helyiek adományaként ékesítik templomukat.

Az itt előforduló védett kétéltűeket többek között a mocsári békák és vöröshasú unkák tömegei jellemzik, míg a hüllők közül a szintén
védett vízisikló a leggyakoribb. A tavak körüli fás élőhelyeken bakcsó telepek élnek, míg a nádasokban bölömbika, törpegém és nagy
kócsag fészkel. A tavakon számos récefaj (pl. a védett
üstökös réce, böjti réce), szárcsa, vízityúk, vöcsökfajok
(pl. búbos vöcsök) fészkelnek. Olykor a fokozottan védett cigányréce is fészkel itt.
Az emlősök közül a faodvakban gyakori különböző
denevérfajokat, a ritka védett vízi cickányt, valamint a
vidrát kell még kiemelni.
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A falut tíz köztéri szobor díszíti. Legnevezetesebb közülük a Nepomuki Szent
Jánost és a Szentháromságot ábrázoló
szobrok (talapzatukon az évszámok 1794
és 1795). Sarlós Boldogasszony talapzat
oszlopán álló új Mária-szobor a híres belga
búcsújáró helyről, Banneux-ből került ide,
a Kónyban született, de leventeként Belgiumba került Dobai Sándor atya, a Benelux
államok magyar főlelkésze ajándékaként.
A település tájházát egy megmentett régi épületben alakították ki. Hagyományos parasztházak és polgári jellegű lakóházak láthatók a
Petőfi utcában. A falu kedvező fekvésének köszönhetően jók a megközelítési lehetőségei. A Győrt Sopronnal összekötő 85-ös számú
és az M 85-ös út az északi oldalon határolja, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút pedig átszeli a falut.
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Épített környezeti örökségünk

A falu a Marcal mellett, annak jobb partján fekszik. Gazdag élővilágát, természeti értékeit
így a folyónak, a folyó menti réteknek, gyepeknek, valamint a környező árok- és csatornarendszernek köszönheti.

Leletek bizonyítják, hogy a település az őskőkor legvégső szakaszában már lakott hely volt.
A Rábaköz szélén fekvő Koroncónak első okleveles említése 1207-ben volt. Régészeti szempontból a megye egyik legértékesebb, leggazdagabb települése. Hogy a XIII. században
már népes curunczue nemzetség adott-e nevet a helységnek, vagy a helységről írta-e magát annak a nemzetség, bizonytalan.

A folyó menti vizenyős rétek megannyi parti madárnak jelentenek táplálkozó területet
vonulási időszakban (pl. nagy pólingok, réti cankók), és fészkelőhelyet (pl. bíbic, nagy
goda). A réteken gyakran látni táplálkozó nagy kócsagokat, fehér és fekete gólyákat,
szürke és vörös gémeket.
Tavasszal szebbnél szebb a vidék a virágzó növényektől. A kora tavaszi mocsári gólyahírt
a réti kakukktorma és réti kakukkszegfű tömegei váltják. Ez utóbbiak együtt virágoznak a
mocsári nőszirommal. A Marcal és a kapcsolódó csatornák a vízi életközösségek mentsvárai. Hídőr, vízitök, fehér tündérrózsa, békalencsék között vezetik fiókáikat a szárcsák, kis
vöcskök, vízicsibék, vízityúkok, tőkés és kanalas récék.
A vizekben él védett halunk a réti csík, megannyi szitakötőfaj (pl. sávos szitakötő)
és kétéltű fejlődik bennük (pl. tarajos és pettyes gőték, vöröshasú unkák, kecskebékák). Egyes években a Marcal melletti fákon, facsoportokban bakcsók és kis
kócsagok is fészkelnek. Az emlősök közül leginkább a területen előforduló védett
vidrát és hódot kell megemlíteni.
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A táj fontos alkotóelemei a Marcal, a falut kettészelő
Bornát-ér és a határt behálózó erek. A török dúlások
után visszaszivárgott lakosok vesszőből font, sárral
tapasztott templomot állítottak. Ezt a helyet jelöli a
községházával szemben álló kereszt. Körülötte volt a
temető, amely elpusztult. Ezt a településrészt ma is
Pusztatemetőnek hívják. Mai római katolikus templomát 1745-ben építették, de 1899-ben megnagyobbították. Zombori Lippay Gézának, Gáspárháza pusztáján úrilaka és mintagazdasága volt, amely a
második világháború után pusztult el.
A Lippay család kriptája a temetőben felújítva, megnagyobbítva ravatalozóként szolgál. A község valamikori zsákutca-jellege megváltozott, hiszen Győr
(Ménfőcsanak), Rábapatona, Tét irányában átjárható, Győrszemere felé pedig 1800 métert földúton kell megtenni. Egykor gazdasági vasút kötötte össze Győrszemerével, melyen személyforgalom is volt. A településen fellelhetők még nádtetős és a XX. sz. elejét
idéző hagyományos parasztházak is. Haraszt településrészen pár évvel ezelőtt vesszőből
font sárral tapasztott kápolnát építettek, ahol miséket is tartanak.
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Épített környezeti örökségünk

Kunsziget a Mosoni-Duna jobb partján fekszik. A 17 kilométer hosszú partszakasz a Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik. E folyó alapvetően meghatározza a falu környezetét és annak élővilágát.

Kunsziget első templomát Széchenyi Lőrinc építtette az 1670-es évek környékén, Szent Lőrinc vértanú tiszteletére. 1831-ben a kolerajárvány és az 1832-ben
pusztító tűzvész idején a templom romos állapotba került. 1844-ben épült újjá
később klasszicista stílusban a ma is látható, műemlék templom.

A folyó menti nemesnyár-ültetvények és füzesek ritka fészkelő madara a búbos banka, tavasszal rendre hallani jellemző „huppogó” hangját. A mocsári
gólyahír virágzását békák (leginkább a kecskebéka) és unkák (vöröshasú
unka) násza és az ezzel járó koncert kíséri. A gólyahírek virágzásával érkeznek meg a fehér gólyák a faluba (az utóbbi években 1-2 pár költ a településen). A nádas part menti részeken nádi énekesmadarak (pl. nádirigó,
foltos nádiposzáta, kékbegy, nádi sármány) gyakori fészkelők. Rendszeresen
hallani a kakukk jellegzetes hangját, amely itt leginkább a nádirigóval költeti ki
tojását és nevelteti fel fiókáját. Rendre különböző réce fajok, szárcsa és vízityúk
tucatjait lehet a Mosoni-Dunán megfigyelni. A ragadozó madarak közül meg
kell említeni az egerészölyvet és a kabasólymot.
A falu környékén megmaradt vizenyős gyepek fészkelő madara a bíbic. A védett emlősök közül a hód nyomaival (kirágott és kidöntött fák a Mosoni-Duna
mentén) az utóbbi időben egyre gyakrabban és nagyobb mértékben találkozhatunk.
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Az 1899-es, egész falut elöntő nagy árvíz után került sor a Duna szabályozására. A szecessziós plébánia az 1910-es években épült. A korábbi plébániából
maradtak meg az udvari épületek, köztük a XVIII. századi nyitott nyári konyha
is. Az épületet felújították es az udvar közepén helyi örökségvédelmi felmérés
alapján kalapszín is épült. A kalapszín és a hagyományos épületek formavilága
az új óvodában is fellelhető. A Duna mentén végig a hajdani hajóvontatók emlékét idézve ma is út húzódik.
Egykor Bacsa mellett a szigetiek kaptak jogot arra, hogy az árral szemben a hajókat vontassák. Ők voltak a
burcsellások. A Duna régen 5 hajómalmot is hajtott, itt őröltek az egész
térség gabonáját, de a legnagyobb
hírnevet a falunak a petrezselyem
(petrezsirom) termesztése hozta.
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Épített környezeti értékeink

Lébény (németül: Leiden) városa Nyugat-Dunántúlon, Győr-Moson-Sopron megyében,
a Mosonmagyaróvári járásban található meg. Földrajzilag a Hanság és a Mosoni-síkság
határán fekszik. A szabályozások, lecsapolási munkálatok előtt, a Hanság felszíni vizei
időnként összefüggtek a Fertő-tó vizével, a XVIII. században készült első katonai felmérés
térképén még ezt az állapotot láthatjuk.

Lébény az őskortól kezdve folyamatosan lakott hely volt. Ennek emlékeit a
régészeti ásatások nyomán meg is találták – éltek itt kelták, de a Pannóniát
meghódító rómaiak nyomai is fellelhetők. Az ásatások során a honfoglalás
korából is megtalálhatók voltak a valaha itt lakott emberek nyomai. A falut
1242-ben a tatárok elpusztították, de a templomot nem tudták bevenni.

A XIX. és XX. században végzett vízrendezés során alakult ki a térség mai képe. A hajdani mocsárvilág eltűnt, ma a várostól délkeletre, az Úrhany-réteken a kiszáradó láprétek
jellegzetes társulása, a kékperjés láprétek találhatók, melyeket az Úrhanyi-csatorna és a
Herceg-csatorna mentén kialakult nádasok, a néhol megjelenő rekettyefűz bokrok tesznek változatossá.

Építészeti emlékeit tekintve meghatározó a Szent Jakab apostol tiszteletére szentelt kéttornyos, háromhajós, háromapszisos, nemzetségi templom,
mely a román stílusú bencés templomépítészet egyik szép példája, két
nyugati tornyával, bélletes kapuzatával és félköríves ablakaival. A településen megemlítendő még az evangélikus templom, a Szent
Antal-kápolna a stációkkal, a Pálos-rendház, a Szent Flórián-szobor és Nepomuki Szent János
szobra. A népi építészet emlékei közül nagyon szépek a Kisalföldre jellemző, eredeti nádfedésű
parasztházak.

A településtől északkeletre, a Bormászi
erdő a térség magasabb területeire
jellemző klímazonális szilkőris-tölgy
ligeterdő maradványa. Élővilágának
jellegzetes képviselőit a város pereméről induló tanösvény mutatja be. A Lébénytől
Tárnokrétire vezető úttól balra az Oltványi tavak, a Tóköz egykor jellemző hínártársulásainak, nádasainak maradványait őrzik.
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A Bartók Béla utcában több épület is megmaradt, amelyek már egy-egy új épület beékelődésével, de még a
hagyományos utcasort idézik. A Kun utcában látható
egy csonkagádoros kialakítású lakóház, nem mes�sze tőle pedig egy cseréptetős kontyolt házban még
a faragott mestergerenda is megtalálható. A paraszti
gazdálkodás emlékét őrzik a kertek végében fellelhető,
valamikor egységesen megjelenő csűrök is.
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Épített környezeti örökségünk

A Keszeg-ér lassú folyása miatt kiváló élőhelye számos vízi élőlénynek. Partja mentén itt-ott kisebb nádasok és botoló fűzek vannak. A vízi hídőr ugyanúgy virágzik,
mint a fehér tündérrózsa.

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek. Római katolikus temploma 1752ben épült barokk stílusban, Mindenszentek tiszteletére. A berendezése művészi alkotás, a homlokzati fülkékben nagyméretű fából faragott Mária és Keresztelő Szent
János szobrok találhatók.

Vizében védett halunk, a réti csík úszkál, békák (pl. kecskebéka), vöröshasú unkák és
tarajos gőték fejlődnek. A közeli fákról gyakran hallani az oda felkapaszkodott levelibékák jellegzetes brekegését. Gyakran találkozni táplálkozó nagy kócsagokkal, gémekkel (vörös és szürke gém) a partján, míg a ritka fekete gólya is kijár ide élelemért
a hansági égererdőkből.
Keskeny, part menti nádasaiban többek között foltos nádiposzáta és nádi sármány
fészkel. A réteken madárvonulási időszakban a „szélkiáltó” (hivatalos nevén nagy póling) jellegzetes hangja messze hallik, fészkelési időben a bíbic jellemzi a réteket. A
földek fölött a mezei pacsirta énekel tavasztól késő nyárig.

A torony előreugrik a fal síkjából, tetején fonatos, ión félpillérekkel és félköríves ablakokkal. Korábban tőle kb.
150 m-re egy Árpád- korból származó kör alakú templom, vagy kápolna állt, körülötte
temetkeztek. A markotai temetőt 1681, a bödögeit 1746 óta használják, bennük 1848-as
honvédsírok is találhatók.
A bödögei temetőben található talán az ország legrégebbi Piéta szobra is. Ismeretlen
művész alkotta 1746-ban a temető megnyitásának évében. Az alkotás kora és megformálása miatt is művészettörténeti ritkaságnak számít. A markotai temetőbe 1681 óta temetkeznek, azóta áll az ottani temetőkereszt. Bödögei részen található a Fogadó kereszt,
melyet 1874-ben készítettek (többször felújították). 1902-ből való a Mária kép, melynek
jelenlegi helyén állhatott egykor a kerektemplom.
A valamikor egységes falukép mára
vegyes látványt mutat. A nádtetős,
faragott mestergerendás vályogházak helyén újak épültek. A jellegzetes Tóközi
építészet két szép emlékét láthatjuk a Fő utcában, melyek közül az egyik lakóház „L” alakú .
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Mecsér

Természeti környezeti értékeink

Épített környezeti értékeink

Mecsér községe Győr-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyaróvári járásban, a Mosoni-Duna partján fekszik. A település a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védelme alá tartozik. Természeti értékeit tekintve így a folyó és környezete kiemelt jelentőséggel bír.

Neve a nyelvészek szerint szláv eredetű és kardművest jelent, más magyarázat szerint a
mocsár szóból ered. A település egykor határvédő szerepet töltött be. A lakosság egykori
fő foglalatossága, a halászat és a hajózás volt. A MECHER szó az 1208-as első okleveles említését idézi. A falu a lébényi apátság birtoka volt, majd egy ideig az óvári várhoz tartozott,
míg vissza nem került az apátsághoz. 1359-es oklevelek alapján lakói akkor főleg halászok,
hajóvontatók, pásztorok és kardkovácsok voltak. A kardkovács korabeli nemes mesterség
szerepel a település címerében, valamint a 800 éves évfordulóra állított emlékművön
is. 1564-től fekszik mai helyén, fekvése miatt hol
Moson, hol Győr megyéhez tartozott.

A Mosoni-Duna menti füzeseknek, nyárasoknak, valamint a part menti nádasoknak gazdag élővilága van. Énekesmadarak (pl. erdei pinty, csilpcsalpfüzike, cinke), harkályok (kiemelendő a ritka fekete harkály), búbos banka, fülemüle énekétől hangosak tavasszal a
ligeterdők. Mindezt kiegészíti a nádi és berki tücsökmadár jellegzetes, „ciripelő” éneke,
melyek közé békák (pl. mocsári béka) brekegése, és unkák (vöröshasú unka) „unkogása”
vegyül. A folyón többek között szárcsák és tőkés récék tucatjai figyelhetők meg.
Olykor a kárókatona, szürke gém és nagy kócsag egyedei érkeznek halászni, ugyanis a Mosoni-Duna gazdag halállományban (pl. keszegfélék,
ponty, csuka). A folyó gazdag rovarvilágát szitakötő fajok tucatjai fémjelzik, legjellemzőbb közülük a sávos szitakötő. Az emlősök közül a vidrát és
a hódot kell kiemelni. Ez utóbbi tevékenységét jelzik a vízközeli kidöntött
fák és hódrágások végig a folyó mentén.

Az első temploma építési idejéről nem maradt
fenn adat. 1679-ben a régi templomot lebontják,
helyette gróf Zichy István építtetett újat. A ma is
látható Magyarok Nagyasszonya neoromán stílusú templomot 1900-ban ennek a templomnak a helyén, Gróf Wenckheim Krisztina építtette. A
Hajóvontatók háza, az utcával párhuzamos kis fehérre meszelt falú épület a Duna parton (Dózsa
u. 26. szám) áll a fogatok pihenő istállójával együtt. Tőle nem messze több, régi az utcára merőleges beépítésű nádfedésű parasztház következik. A Béke utcában pedig szinte teljes fűrészfogas
beépítésű utcasort találunk, ezek voltak az ún. „iparos házak”. Hajdan a falu sokat szenvedett a
Mosoni-Duna áradásaitól.
Az 1954-es nagy árvíz során a lakosság a szomszéd falvakban talált menedéket. Szigetközzel a
Mosoni-Dunán 1951-től köti össze híd, addig csak komppal lehetett közlekedni. 2013-ban pályázati forrásból felújításra került a Hősök
kertje, melynek középpontjában a csatából hazatérő katonát jelképező köztéri szobor látható. A község „főszeri” részén áll a feltehetően
1868-ban épült Lourdi kápolna, mely az 1862-es kolera járvány áldozatainak állít emléket. 1906-ban emlékkeresztet állítottak a falu déli
kijáratában, „Isten dicsőségére emeltették a mecséri R.K. Hívők” felirattal.
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Öttevény

Természeti környezeti értékeink

Épített környezeti örökségünk

A település a Szigetközi Tájvédelmi Körzet határában, a Mosoni-Duna és a Rábca között
helyezkedik el. Természeti értékeit a két folyó mellett a falut átszelő Öttevényi-csatorna,
valamint az egykori kavicsbánya-tavakból lett horgásztavak határozzák meg. Mindezek
mellett a Földváry-kastély parkját fontos még megemlíteni, valamint azt, hogy a falu
határában kiszélesedik a Rábca árterülete, lefűződött holtágakkal, nedves rétekkel, gyepekkel nagy kiterjedésű nádasokkal.

Öttevény község nevét a rajta áthaladó római útról kaphatta. A főút mentén ma is megtalálhatók az Ad Flexumból Arrabona (Győr) irányába tartó római út nyomai. Jelentőségét
a területen előkerült leletek, római őrtornyok, az ókori határvédelmi rendszer (Pannonia
limes) romjai is jelzik. Mivel a falu a Tóköz területén, a Mosoni-Duna jobb partján és a
Rábca folyó kiöntése között helyezkedik el, ezért más magyarázat szerint Öttevény nevét
a kiöntések által idehozott hordaléktól, öntevénytől is nyerhette.

E réteken tavasszal tömegesen virágzik a mocsári gólyahír, réti kakukktorma, és mocsári
nőszirom. Jellemző még a fekete gyapjúsás. Békák, varangyok és unkák tömegei szaporodnak az itteni vizekben. Kora tavasszal bíbicek és piroslábú cankók fészkelnek itt. A
nádasokban a nádi énekesmadarak (nádirigó, nádiposzáták) mellett a ritka törpegém,
valamint a barna rétihéja is fészkel. Az öttevényi tavak a fészkelő vízimadarak mellett kiemelt jelentőséggel bírnak különböző vadrécefajok tömegei (pl. a kontyos-, barát- és fütyülő réces) számára, mint vonuló és
telelő helyek.
A Földváry-kastély öreg fái fontos élőhelyei az odúlakó énekesmadaraknak (pl. csuszka, széncinege), harkályféléknek (nagy fakopáncs, zöld küllő), valamint a denevéreknek.

A település az őskortól fogva őrzi a megtelepedés nyomait. A középkorban itt volt a
Német-Római Császárság irányába vezető
legfontosabb út. A település legkorábbi
említése 1321-ből való, villa Wetewyn néven. A XVIII. század elején az országos postaút mentén fekvő községben már postamester tevékenykedett. Itt volt a Bécs-Budapest vonal egyik fő állomása vízi és száraz
vámmal. A Szent Tamás apostol tiszteletére szentelt római katolikus templom 1720 körül épült. Más források 1786-ra vagy 1698 előttire teszik az építés dátumát. Az épületet
többször felújították, illetve a településen 1849-ben pusztító tűzvész során keletkezett
sérülések miatt újjáépítették. Az evangélikus templom 1929-ben épült. Árvíz is többször
pusztított, ezek közül nagyon súlyos volt az
1899-es.
A kastély épületét a XIX. században Földváry Miklós báró, az egyik legnagyobb birtokos
építtette feleségének. A főút mentén szép polgári jellegű és a hagyományos parasztházak láthatók.
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Rábapatona

Természeti környezeti értékeink

Épített környezeti örökségünk

A település gazdag élővilága a közeli Rábának köszönhető, hiszen a falu a folyó északi partján fekszik.

A régészeti leletek szerint már több mint ötezer éve megtelepedtek itt az első emberek, és
innentől kezdve szinte megszakítás nélkül lakott volt a terület. A mai Rábapatona az államalapítást követően az Árpád-korban jött létre a Rábaköz északkeleti részén, a Tóközben. A helyi
hagyomány szerint a nyugati gyepű védelmére telepített besenyők alapították. A település
neve először egy 1253- ban kiállított oklevélben szerepelt villa Patona néven. A római katolikus
templomot a Győri Székeskáptalan építtette, torony nélkül, kőfallal körbekerítve, amit később
többször is újjáépítettek, mely során a kőfal anyagából templomtornyot emeltek. A XX. század
elején a régi templom kicsinek bizonyult,
ezért Harsányi Lajos plébános 1929-ben
elbontatta és felépíttette a ma is álló
kereszthajós, neoromán stílusú templomot.

Tavasszal a mocsári gólyahír virágzik a folyó mentén, amelyet később a réti kakukktorma, valamint a mocsári nőszirom vált. Ugyanitt a védett kétéltűek (pl.
a kecskebéka, mocsári béka, vöröshasú unka) tömegei adnak esti koncertet.
A nemesnyár-ligeterdők állományaiban megannyi odúlakó énekes madár (pl.
csuszka) és harkályok fészkelnek, ezek közül is megemlítendő a ritkább fekete
harkály. A folyó menti keskeny nádasok többek között szárcsa, vízityúk, vízicsibe és különböző récefajok fészkelőhelyei, de hallani itt a
nádirigó, kékbegy, nádi sármány és más nádi énekes madarak énekét is. Gyakran láthatóak a vizek mentén a tóközi, hansági és szigetközi telepekről táplálkozni ide járó nagy és kis kócsagok, szürkegémek,
bakcsók. Üde színfolt a színpompás jégmadár, amely elsősorban madárvonulási időszakban látható. A folyó menti erdőkben kabasólyom és
egerészölyv is rendre fészkel. Az emlősök közül meg kell említeni a védett
nyusztot, vidrát és a hódot.
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1876-ban indult meg a forgalom a faluközponttól 3,5 kilométerre lévő GyőrSopron vasútvonalon. A Rába folytonos pusztításainak a folyó 1888-ban befejeződő szabályozása vetett véget. Ekkor adták át az első állandó Rába hidat
is a forgalomnak. A község tájházában a néprajzi kiállítás bemutatja a falu régi
tárgyi emlékeit, a mezőgazdasági munkával, halászattal kapcsolatos eszközöket,
a hitélethez köthető tárgyi emlékeket, a régi falusi konyhát és a tisztaszobát is. Emellett rendkívül sok érdekes írott és képi anyag is
megtekinthető. A településen messze földön híresek a festett faragott mestergerendás, kazettás hatású pórfödémes épületek.
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Épített környezeti örökségünk

A Rábca déli partján fekvő falu természeti értékeire maga a folyó és árterülete, a település határában lévő nedves gyepek és rétek, a közeli Tóköz, a Nyirkai-Hany tavai,
valamint a botoló füzesek vannak leginkább hatással. A réteken kora tavasszal a mocsári gólyahír és a réti kakukktorma virágzik. Később ezeket a réti kakukkszegfű váltja,
és megjelennek az orchideák (mocsári kosbor és hússzínű ujjaskosbor). Nyár végén a
kornis tárnics lila tömegei színesítik ezeket az élőhelyeket.

A régészeti ásatások szerint a falu területe a bronzkor óta lakott, a vizek lecsapolásáig Kapi a Hanságban terült el. Régen utak hiányában csónakon közlekedtek,
később a Rábcán az árut, dereglyéken szállították, amiket emberek vontattak. A
hagyomány szerint a csónakok a mai Fő út kertjeinek végeiben kötöttek ki.

Kora tavasszal és ősszel parti madarak tömegei pihennek meg rajtuk egy-egy órára,
vagy akár néhány napra (pl. pajzsos cankó, nagy póling csapatok). Jellemző fészkelő
a bíbic, piroslábú cankó, és a nagy goda. A fokozottan védett haris is költ itt. Réti
tücsökmadarak halk „berregése” a rétekről, míg a fasorok felől a berki tücsökmadár
erőteljes „zizegése” hallatszik tavasszal. Kiemelendő a réti fülesbagoly is, mint ezeknek az élőhelyeknek ritka fészkelő bagolyféléje.
Maga a Rábca és árterülete igen fontos élőhelye az itt szaporodó kétéltűek (pl. a
kecskebéka, tarajos gőte) tömegeinek, szitakötő fajoknak (pl. négyfoltos szitakötő, lápi acsa), és megannyi más ízeltlábúnak. Vizein
vízicsibék, szárcsák, vízityúkok és különböző récefajok vezetik fiókáikat. Partja mentén nagy kócsagok és szürke gémek keresik táplálékukat.
Az emlősök közül a védett hód által kidöntött fákkal, és az állat rágásnyomaival mindenütt találkozhatunk a folyó mentén, de meg kell
említeni az ugyancsak védett vidrát, amely szintén él a térségben.
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Rábcakapi

Tájházként újították fel a falu és a Kisalföld legrégebbi, még álló parasztházaként számon tartott épületét, amely a mestergerendába vésett évszám szerint
1786-ból származik. Az S. J. monogram a ház tulajdonosának, Szabó Jánosnak
a nevét fedi. A ház fala föcskerakásos (rakott sárfal), a tető náddal fedett, deszkaoromzatos kialakítású. A konyha szabadkéményes, kéménye sárral tapasztott és vesszőfonású. A lakórészben tóközi épületekre
jellemző, nagyrészt eredetileg az épületben talált a bútorokkal és berendezési tárgyakkal felszerelt kiállítás látható. A tornácon az
eresz alatt búzás vermek nyomait láthatjuk.
A tájház eredeti, 1866-ban épített pajtáját a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum vásárolta meg. Ma a szomszédos Markotabödögéről származó pajtájában a Terra
Capi Civil Szervezet táncházakat és kulturális programokat rendez. A faluban több 80-100 éves polgári jellegű
ház és a telkek végében régi pajták találhatók. A szentendrei skanzenben látható a Rábcakapiból származó
1736-ban épült lakóház. A Kapi temetőben régi sírkereszteket is láthatunk. 1788-ban épült evangélikus temploma
védett épület.
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Természeti környezeti értékeink

Épített környezeti örökségünk

A falu közvetlenül a Rábca mellett, az Észak-Hanság déli határában fekszik. Természeti értékei szempontjából maga a folyó és árterülete, valamint a Lébény és Tárnokréti közötti rétek (Urhanyi-rétek), és a közeli Hanság égeresei a meghatározóak.

A Rábca menti kisközség 1908-ig a Réti nevet viselte, majd Tárnokréti lett. A tárnok előtag a birtokos királyi tárnokok földjére, a réti utótag pedig a sok rétségre utal. A település határán keresztül vezet el az
Appius Claudius által építtetett római út. 1210-ben már népes hely,
amikor itt Póth nádor kap királyi adományt. Lakossága a Moson megyei
Pusztasomorjából és a Sopron megyei Lózsi (Nagylózs) községekből
települt ide. A község a megyében szinte a legrégebbi, 1701-ből származó pecséttel rendelkezik.

A vizek fölött szitakötő fajok tucatjai cikáznak (pl. a ritka lápi szitakötő). A réteken
gyakran találkozni érdekes ízeltlábúakkal (pl. a színpompás darázspókkal). Ősszel
ugyanitt pazar látványt nyújtanak a „repülő” ökörnyál jellegzetes pókfonatainak ezrei, bele-bele akadva a fűszálakba.
Számos védett növényritkaság található a település határában (pl. hússzínű ujjaskosbor, kornis tárnics, lápi nyúlfarkfű). A vizekben
védett mocsári, erdei és kecskebékák, vöröshasú unkák fejlődnek.
Egy ritka hüllőfaj, az elevenszülő gyík is előfordul, csakúgy, mint a közeli ÉszakHanság egyes részein élő, a kipusztulással is veszélyeztetett rákosi vipera. A terület gazdag madárvilággal rendelkezik; a réteken tavasszal bíbicek, piroslábú
cankók fészkelnek, de él itt az éjszakai életmódot folytató ritkább réti fülesbagoly, és éjjel gyakran hallani a haris jellegzetes hangját. Ide járnak táplálékért a
barna és hamvas rétihéják, a hansági erdőkben fészkelő fekete gólyák, valamint
a közeli tóközi tavaknál fészkelő nagy kócsagok és vörös gémek. Egy-egy magányos fán gyakran látni pihenő rétisasokat is.
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Műemlék az 1785-ben épült a barokk stílusú evangélikus templom. A
Fő utca elején több polgári jellegű lakóház és gazdasági épület található, míg az 1900-as évek elején épültek az Új sor, a mai Fő utca Rábcakapi
felé eső részének hagyományos vakolt téglaoromzatos parasztházai és
gazdasági épületei. A kertek végében még fellelhetők a hagyományos,
keresztbe fordított pajták is. 1945. márciusban a visszavonuló német katonák felrobbantották a Rábcát átívelő fahidat. Hosszú évekig a határsáv
miatt csak engedéllyel lehetett bejutni a faluba.
1954-ben az elmerült Rábca híd helyett egy ideiglenes pontonhidat
építettek. 1991-ben adták át a forgalomnak a régi római út nyomvonalára épült Tárnokréti- Lébény közötti utat, ezzel megszűnt a faluk zsákutcás jellege, valamint csökkent az utazási idő Győr felé. 2010ben tartották a település 800 éves évfordulóját. Ekkor nyílt meg a település helytörténetét bemutató tájháza is.
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