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A Falusi Porta Tanoda program 

- az élet iskolája, mert ételed az életed 

 

Japán javaslatára az ENSZ 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005— 2015 közötti 

évtizedet „A fenntarthatóság pedagógiája” évtizedének nyilvánította.
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 A fenntarthatóság egyik 

–ha nem a legfontosabb- záloga a fogyasztás és termelés ősi egyensúlyának helyreállítása. 

Korunk embertípusa, a Homo consumens ugyanis mit sem tud a termelésről – ezen belül a 

legelemibb és legősibb, az egyik alapvető szükségletünket kielégítő élelmiszer- termelésről 

sem. Sejtései persze vannak az élelmiszeriparról, de magáról az élelmiszer- termelésről már 

hiányosak az ismeretei. Érthető ez túlnépesedett világunk oldaláról megközelítve, azonban 

elfogadhatatlan egy tipikusan agrár- állam polgáraként. Elfogadhatatlan, hogy legalább 

szemlélőként ne pillanthasson bele mindenki őseink tudásába, ugyanis a kőolaj- alapú 

társadalom bukásával, de akár egyszerű fogyasztóként is nagy szükség van erre a 

tapasztalásra… 

Ezt a hiányt szeretném pótolni az általam Falusi Porta Tanoda módszernek keresztelt program 

segítségével. De miről is van szó? A Falusi Porta Tanoda© egy olyan iskola, amely az életre 

nevel. Az iskola „épülete” maga a természet, az osztályterem a szántó, a rét és az istálló. 

Tanáraink a növények, az állatok és azok az emberek, akik a falusi portán élnek. A 

gyermekek és fiatalok a falusi portán tett kirándulásuk során betekintést nyernek a paraszti 

élet folyamataiba. A természettel való kapcsolat, az állatokkal való törődés -és annak a 

felismerése, hogy a helyi élelmiszerek a gazdálkodás eredményei- állnak a középpontban. A 

program építőelemei pl. „A gabonától a kenyérig”, „A tej útja”, „A gyümölcstől a lekvárig”, 

„A malactól a sonkáig”... A gyermekek maguk is aktívak ezalatt és tevékenyen közre is 

működhetnek. Az egész-, vagy félnapos program mellett lehetőség van egy teljes hét 

eltöltésére is a Falusi Porta Tanodában. Ennek során a gyermekek, vagy fiatalok rendszerint 

közvetlenül a portán kerülnek elszállásolásra, így testközelből élhetik át a paraszti élet 

                                                             
1 Forrás: A környezeti nevelés magyarországi gyakorlata, szerk. Havas Péter— Széplaki 

Nikolett— Varga Attila, in Új Pedagógiai Szemle, szerk. Schüttler Tamás, Budapest, 

Országos Közoktatási Intézet, 2004, 12. 



mindennapjait. Betekintést nyernek ezáltal a legkülönfélébb mezőgazdasági területekbe és 

felismerik az ökológiai összefüggéseket. A Falusi Porta Tanoda program lehetőséget nyújt 

továbbá az úgynevezett „utazó gazda- tanárok” közreműködésével a fenti tudásnak az iskolák 

falai közé történő becsempészésére is. Szükséges lehet ez egyrészt a program iránt még 

kevésbé nyitott intézmények bizalmának elnyerése céljából, de akár a finanszírozási 

nehézségek leküzdése érdekében is. Mindemellett itt szükségesnek tartom megjegyezni, hogy 

bizonyos szerencsés körülményeknek köszönhetően az egy- egy Tanodát felkeresni 

szándékozónak várhatóan az útiköltségen kívül más kiadással nem kell számolnia, ami talán 

megkönnyíti majd a módszer bevezetését. A Tanodák tehát nem kérnek belépődíjat, 

mindazonáltal, mivel egytől egyig termelő, tehát nem egyszerű kirakat- gazdaságokról van 

szó, termékeiket könnyebben tudják majd értékesíteni a program révén, így tehát érdekeltek a 

látogatók (ha úgy tetszik leendő vásárlóik) fogadásában. 

A Falusi Porta Tanoda program kidolgozása, illetve magyarországi adaptációja során 

elsősorban nyugat- európai (osztrák, német, svájci és francia) mintákra alapoztam. A Tanodák 

tananyagainak kidolgozása a mezőörsi Magyar Műhely ÁMK pedagógusaival történő, 

immáron tíz éves együttműködés eredménye. Jelen írás terjedelmi korlátai miatt itt mindössze 

egy tananyagot, nevezetesen a „Tojás útját” bemutatót mutatom be részletesen. Ezen 

tananyagból is egyértelműen látható, milyen átfogó ismeretek közvetítésére nyílik lehetőség a 

módszer segítségével. 

Tananyag- minta: A tojás útja 

Egyik legnépszerűbb témánk a tojást 

feldolgozó tananyag. A tojást mindenki 

ismeri, fogyasztja, tehát nem szorul 

különösebb „bemutatásra”. Közvetlen 

nyerstermék, mellyel a háztartások 

feldolgozatlan állapotban is találkoznak – 

mégis, a tapasztalatunk szerint igencsak 

sok újdonsággal is tud szolgálni az alábbi 

tananyag, mely a svájci és az osztrák 

minták alapján készült, de azoknak már a 

magyar igényekre adaptált változata. 
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 (Források: -értendő ez a fejezetben azokra a képekre is, ahol nincs külön forrás megnevezve-

http://www.schub.ch/fileadmin/customer/f%C3%BCr_Lehrkr%C3%A4fte/_Der_Weg_des_Ei_5c_27s.pdf és 

1. ábra - „A tojás útja – a rántotta története” 

 

http://www.schub.ch/fileadmin/customer/f%C3%BCr_Lehrkr%C3%A4fte/_Der_Weg_des_Ei_5c_27s.pdf


A tananyag kezdete: „A tojás útja 

A tojás a természetben 

A tojás a nőstény madárban keletkezik (a petesejtje), de a hüllők is tojással szaporodnak. 

Keletkezés- történet 

A keltáknál, görögöknél, egyiptomiaknál, tibetieknél, hinduknál, vietnámiaknál, kínaiaknál és 

japánoknál mind megtaláljuk ugyanazt a legendát a világot létrehozó tojásról. A kínaiak 

szerint az Univerzum egy gigászi tojásból szabadult ki. Az inkák szerint a Nap- atya három 

tojást küldött: 

 egyet aranyból, melyből a nemesek származnak 

 egyet ezüstből, melyből az asszonyok lettek 

 egyet rézből, mely létrehozta a népet 

Japánban azt vallják, hogy a tojás jelképezi a négy életelemet: a héj a Földet, a héjhártya a 

Levegőt, a tojásfehérje a Vizet, a sárgája a Tüzet. 

„Egy indiai mítosz szerint pedig egy hattyú keltette ki a kozmikus tojást, amelyből a világ 

létrejött. 

Szerte a világon a tojás az élet kezdetét és a világmindenséget jelképezi. Nem véletlen, hogy a 

tojás vált az élet, a teremtés szimbólumává. Ez az egyik legtökéletesebb forma, amelyet a 

természetben találhatunk, és egyben magában rejti a születés, az élettelenből élővé válás 

titkát.”
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A tyúktojás római közvetítéssel jutott az európai konyhákra. Ők tenyésztettek először tyúkot. 

Hat különböző tojótyúk-fajtát ismertek,… 

… 

A házityúk 

A házityúk őse a Bankivatyúk (Gallus gallus), mely Indiából és 

Délkelet- Ázsiából származik. Vadon élve ma is megtalálható 

Indiában, Thaiföldön és Kambodzsában.       (A bankivatyúk
4
) 

A tyúk, a kakas, a csirke 

A kifejlett nőstény házityúk, amelyik tojást tojik, a tyúk, a hím a kakas, a kicsi pedig a csibe. 

(A növendéket jércének hívjuk.) 

… 

                                                                                                                                                                                              
http://www.schuleambauernhof.at/?+Unterrichtsmaterialien+&id=2500%2C%2C1000031%2C%2CcmVpdGVy

PTEyMCZtb2RlPW5leHQmcGFnaW5nPXllc18wXzE4 
3 Forrás: http://magyarnepimotivumok.blogspot.hu/2010_03_01_archive.html 
4
 Forrás: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=84797974&t=9156025 

http://www.schuleambauernhof.at/?+Unterrichtsmaterialien+&id=2500%2C%2C1000031%2C%2CcmVpdGVyPTEyMCZtb2RlPW5leHQmcGFnaW5nPXllc18wXzE4
http://www.schuleambauernhof.at/?+Unterrichtsmaterialien+&id=2500%2C%2C1000031%2C%2CcmVpdGVyPTEyMCZtb2RlPW5leHQmcGFnaW5nPXllc18wXzE4
http://magyarnepimotivumok.blogspot.hu/2010_03_01_archive.html
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=84797974&t=9156025


A háztáji tyúktartás során törekedni kell tehát arra, hogy az állatok minél természetesebb 

körülmények között élhessenek. Ez azt jelenti, hogy szabadon kapirgálhassanak és így 

egészíthessék ki táplálékukat. A gazda általában naponta kétszer eteti meg őket különféle 

gabonákkal – búzával, árpával, napraforgómaggal, repcével, stb. Ezen kívül mindig van 

előttük tiszta víz is, hogy ihassanak, amikor csak megszomjaznak. 

A házityúk sötétben nem mozog – a különféle ragadozók elől sem tud elmenekülni, ezért 

éjszakára ólba kell őket zárni. Régen a gazdaság környező fáin éjszakáztak a tyúkok – mégis 

biztonságosabb az ólba zárni őket…  Az ólban úgynevezett ülőfákat helyeznek el, melyek 

különböző magasságban lévő lécek – ezekre „ülnek” fel a tyúkok és itt alszanak. Az ólban 

szokás még elhelyezni a tojófészkeket is – ha nappal az ólból kiengedjük a tyúkokat, akkor is 

visszamennek ide tojni; így ha mindig egy helyre és nem szerteszét a gazdaság területén, pl. 

szénakazalba, stb. tojnak, könnyen meg is találjuk a tojásokat. 

A tyúktojás 

A tyúk 25-26 óra alatt termel meg egy tojást. … 

A tojáshéj színe a képződés utolsó stádiumában felvett 

pigmentanyagoktól függ, ami kizárólag genetikailag 

meghatározott tulajdonság. A vörös füllemezzel 

rendelkező tyúkok barna héjú 

tojást tojnak, míg a fehér 

lemezesek fehérhéjút. (lásd a 

11. ábrán) 

A tojóidőszak tyúkonként különböző lehet – általában három 

tojónapot követ egy pihenőnap, de hét tojónapot is követhet két  

pihenőnap. Általánosságban elmondható, hogy a tyúk délelőtt tojik 

A házityúk füllemeze  – mivel egy tojáshoz több, mint egy nap szükséges, ezért amikor  

  délutánra esne a tojás, akkor szünetet tart a tyúk (ez az úgynevezett 

pászma), majd ezután ismét korán reggel kezd tojni. A nagyüzemekben ezt a jelenséget 

folyamatos mesterséges fényforrásokkal igyekeznek kiküszöbölni, ez azonban állatvédelmi 

szempontból rendkívül aggályos… 

A házityúk 18-20 hetes korában válik ivaréretté és az első tojóciklusa 52 hétig tart, évente 

nagyjából 300 tojást tojik. Ezt a folyamatot hosszabb időre a vedlés, illetve a kotlás szakítja 

meg. Az első vedlés az első tojóidőszak végén következik be –tehát másfél éves kor körül- és 

két hónapig tart. Az ezt követő második tojóidőszak viszont már csak 20 hetet tesz ki. 



A kotlás során hormonális hatásra megszűnik a tojástermelés és az állat költeni kezdi a 

tojásokat, melyek 21 nap alatt kelnek ki. A természetes körülmények között tartott házityúk 

kotlása örömteli esemény, ugyanis a tyúkanyó által kiköltött kiscsibékkel sokkal kevesebb 

gondja van a gazdának. A gépben keltetett kicsikre ezzel szemben rengeteg energiát kell 

fordítani és általában sokkal sérülékenyebbek is. A tyúk akkor is tojik (és kotlik is), ha nincs 

kakas a közelben. Ahhoz azonban, hogy kiscsibe is legyen a tojásból az kell, hogy a kakas 

megtermékenyítse azt. Ilyenkor a tojásban benne van a kis embrió. A tojástermelő 

gazdaságokban nem szabad kakast tartani- többek között azért, mert a „fias”, vagy „szemes” 

tojás romlékonyabb… (ehhez lásd a 15. ábrát a 26. oldalon!) 

A tojások értékesítése 

A tojásokat átvilágítással ellenőrzik és ha mindent rendben találtak, 

súlyuk szerint különválogatják, majd csomagolják őket. 

A tojás súlya elsősorban a tyúk fajtájától függ – emellett minél 

idősebb, annál nagyobb tojásokat tojik. (Jércének hívjuk a növendék 

baromfit – a tyúk első tojásait pedig jércetojásnak. Ezek jóval 

kisebbek, mint a későbbi tojások.) A 

kereskedelemben súlycsoportokba sorolják a 

tojásokat. Általában a következő osztályozást 

használják: 

 L (nagy méret): 65 gramm fölött 

 M (normál méret): 53-65 gramm 

 S (kis méret): 53 gramm alatt 

A tojások súlyát fel kell tűntetni a csomagoláson. A származási országot a tojáshéjon kell 

jelezni. A magyar tojások jelzése „HU”. A jelölésről bővebbel lásd az ábrán
5
 

(A tojás elénk sárgasága régen a minőség jelzője volt, ugyanis a kukoricában, különböző 

zöldnövényekben található színanyagok festették azt élénk színűre – a fenti tojáson látható 

extra sárga felirat azonban valószínűleg a takarmányba kevert színezőanyagok hatása…) 

A tojás frissessége különböző külső körülménytől függ – ilyenek a tárolás, a hőmérséklet, stb. 

Egy hűvös helyen tárolt tojás lényegesen frissebb, mint az ugyanolyan idős, de 

szobahőmérsékleten, vagy napos helyen tárolt. 
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 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-

szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ket-tojas-sem-egyforma-mit-jelentenek-a-tojas-hejan-olvashato-

szamok-es-betuk 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ket-tojas-sem-egyforma-mit-jelentenek-a-tojas-hejan-olvashato-szamok-es-betuk
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ket-tojas-sem-egyforma-mit-jelentenek-a-tojas-hejan-olvashato-szamok-es-betuk
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ket-tojas-sem-egyforma-mit-jelentenek-a-tojas-hejan-olvashato-szamok-es-betuk


Régen a többhetes tároláshoz papírba csomagolták a tojásokat, vagy sóba, fűrészporba 

temették; esetleg parafinba, vagy olajba merítették. A többhónapos tároláshoz nátron-szilikát 

oldatba helyezték. 

Hogyan ismerhető fel a friss tojás? 

Világítsatok át egy tojást! Tartsátok egy fényforrás elé és nézzetek keresztül rajta. A tojás 

akkor friss, ha: 

 a tojásfehérje fakó színű; 

 a sárgája kerek és középen van; 

 a légkamra kicsi. 

Tegyük a tojást sós vízbe (egy evőkanál só egy 

pohár vízhez).  14. ábra – Frissesség- próba 

 A friss tojás a víz alján marad. Minél idősebb a tojás, annál inkább felemelkedik a felszínre. 

Ennek oka az, hogy a porózus héjon keresztül veszít a nedvességéből, miáltal egyre nagyobb 

lesz a légkamrája. Ha a tojás a felszínen úszik, akkor megromlott (záptojás lett) és ki kell 

dobni. 

Törjük fel a tojást és borítsuk a belsejét egy tiszta tányérba. 

Vizsgáljuk meg alaposan! 3 jól elkülönülő részt kell, hogy 

lássunk friss tojás esetében. Ezek: a sárgája, a sárgáját 

köralakban körülvevő „tömör” fehérje és végül egy teljesen 

szétfolyó fehérje rész. (A következő ábra egyben a fias, vagy 

szemes tojás szemléltetését is szolgálja – lásd a 24. oldalt.) ... 

15. ábra – A friss fias tojás felütve 

Forrás: http://tyukudvar.blog.hu/  

A tojás mint táplálék 

A tojás rendkívül tápláló -pontosan annyi fehérjét tartalmaz, mint 2,5 dl tej, vagy 40 g 

marhahús. 

… 

A tojás emészthetősége a frissességétől és az elkészítés módjától függ. Egy három-, vagy 

ötperces tojás könnyen emészthető, szemben egy keményre főttel (pl. 10 percessel).” 

---TANANYAG VÉGE--- 

Fenti tananyagból látható, milyen összetett, több tantárgyat átfogó tudás közvetítésére 

alkalmas a Falusi Porta Tanoda program. Az előbb leírt alapozó tananyag még a Tanoda 

felkeresése előtt feldolgozásra kerül, így a csoport már meglehetősen átfogónak mondható 

http://tyukudvar.blog.hu/


ismeretek birtokában érkezik a gazdaságba, ahol a diákoknak alkalmuk nyílik arra, hogy 

elméleti tudásukat gyakorlati tapasztalatokkal bővítsék. Ehhez a fogadó gazdától kapnak 

különböző instrukciókat, illetve a következő ábrán látható feladatlap is segíti a megfigyelést, 

egyben megkezdi a megerősítést, azaz a rögzítést is:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti csupán egy a néhány kidolgozott tananyag közül, mindazonáltal még messze nem 

értem munkám végére, hiszen legfontosabb célom egy országos hálózat kialakítása, melynek 

révén minden érdeklődő –tehát akár a háztáji gazdálkodás iránt kedvet érző, de elsősorban a 

közoktatásban részt vevő tanuló- számára elérhető közelségben fog működni egy Falusi Porta 

Tanoda. Ezen hatalmas cél elérése egyre közeledni látszik, ugyanis sikerült elnyernem a 

Vodafone Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány támogatását, valamint Dr. habil. Kováts 

– Németh Mária CSc. Professzor Asszony, aki az erdőpedagógia és a környezetpedagógia 

hazai megteremtője, és Dr. Tenk Antal CSc. Professzor Úr, az óvári egyetem „Az állati 

termék előállítás, feldolgozás és forgalmazás ökonómiai kérdései” c. doktori program 

vezetője megtisztelő bizalmának köszönhetően ez év szeptemberétől a Nyugat Magyarországi 



Egyetem Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Karán az Ujhelyi Imre Doktori Iskola PhD. 

hallgatója vagyok. Kutatási témám „A háztáji gazdálkodás feltételrendszerének javítása a 

Falusi Porta Tanoda program révén.” A program kiterjesztésének feltétele a minőségirányítási 

rendszer megkezdett kidolgozásának befejezése, az oktatáspolitikai háttér megteremtése, 

valamint a finanszírozás kérdéskörének megoldása is. Mindezen területek összehangolása, 

valamint a már szigetként működő Tanodák összefogására szükség lenne egy közös 

intézmény létrehozására, illetve esetleg egy már meglévő ilyen szervezet bevonására. Sok 

tehát a tennivaló, azonban létszükségletünk, ételünk, azaz életünk a tét, tehát a teendők 

szükségessége nem vitatható. 

Amennyiben szívesen közreműködne a Falusi Porta Tanoda program országos 

elterjesztésében, úgy kérem, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:E-mail: 

lipcsein@gmail.com, Web: http://fpt.do.am/ 
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