
A Hód Napja 2013 

Iklódbördőce, 2013. június 07. 

 

Indító: Szokoli Rita 

1. állomás: Kút – Népdaléneklés    (Bazsika Enikő)                              12 pont 

2. állomás: Vadászat – Magaslesből karikába (Baranyi László, Zakó Szilvia)        9 pont 

3. állomás: Olajkút: Közigazgatás, Zala vármegye Trianon előtt és után (Bazsika Ágnes) 12 p.  

4. állomás: Kerka-part: Cserta, Kerka, hódok, fás legelő  (Lelkes András)            12 pont                             

5. állomás: Átkelés a Csertán  (Gaál Mercédesz, Böröcz Zsolt)             11 pont 

6. állomás: Szécsisziget – Újfalu: Keréksín-gurítás (Pfeiffer Edit)                   10 pont 

7. állomás: Kilátó: Néprajz, népi gasztronómia, nyelvjárás  (Balázs Júlia)           13 pont 

8. állomás: Iklód-hegy: Növények, tájolás, épített örökségek  (Benedek Miklós) 10 pont 

+1 állomás: Cél, menetlevél  (Gyuricza László)                   10 pont 

      Összesen:           100 pont 

Feladatok útközben:  
a. A 8. állomáson le kell adniuk a csapatoknak a következő fafajok egy-egy db levelét, 
amelyet a túra során gyűjtöttek: tölgy, bükk, kőris, gyertyán, som    
                                                                                                                          5 pont 
b. A 8. állomáson le kell adni 2 db virágos növényt (1-1 szálat) a fás legelőről, s meg kell nevezni 
őket!                                                                                                                                     2 pont 

C, Le kell fotózni olyan egyértelmű nyomot, ami a hódok jelenlétére utal, s be kell mutatni                 
az 5. állomáson!                                                                                                                       2 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. állomás: Népdal      Vezető: Bazsika Enikő 
 
Népdal:            10 pont 
Mi ez az objektum? (gémeskút maradványa)       1 pont 
Mondat nyelvjárásban vagy Melyik néprajzi táj nyelvjárására jelelmző az erős Ö-zés: 
köröszt, szömöm, mönök?                              (hetési)                     1 pont
            
                                                                                                    Össz.: 12 pont 
 
 
 
2. állomás: Vadászat – Magaslesből karikába (vezető: Baranyi László, Zakó Szilvia) 

A magaslesből a kislabdát a karikába kell dobni! (Az apróvadat eltalálni) 

         3 fő x 3 dobás = 9 pont 

 

3. állomás: olajkút – Közigazgatás, Zala vármegye Trianon előtt és után                          
(Vezető: Bazsika Ágnes ) 

1. A trianoni elcsatolás után 1919-től 1940-ig melyik járás nem tartozott Zala megyéhez 
(vagy nem is volt ilyen)? 

a. Balatonfüredi 

b. Sümegi 

c. Körmendi 

d. Pacsai                                                                                                       1 pont 

 

2. Ez a pont, ahol most vagyunk – Iklódbördőce – Trianon előtt és után 1940-ig melyik 
járáshoz tartozott? 

a. Lendvai 

b. Lenti 

c. Novai                                                                                                        1 pont 

 

3. Az elcsatolt, ma Szlovéniához tartozó magyar területek esetében mit jelent a „község” 
kifejezés? 

a. Egyetlen falut. 

b. Néhány falut, egy központtal. 

c. Kb. akkora területet, mint Magyarországon a megye.                               1 pont 

4. a.) Trianon következtében a határ mely néprajzi tájakat vágta ketté?   3 pont 



    (Mely néprajzi tájak nyúlnak át a mai Szlovéniába?)  

Őrség, Hetés, valamint egyes vélemények szerint a tágabban értelmezett Göcsej  

                                 délnyugati része 

    b.)  Mely járásokat csatolták el teljesen vagy részben Zala vármegyétől?    3 pont 

 Csáktornyai, Perlaki, (Alsó)-Lendvai járás 

5. Hol volt a „Hetési temető”? (Mi volt Hetés központja Trianon előtt?) 1 pont 

  Dobronak                                                                      

6. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén hol épült az első esernyőgyár? 

 1. Lenti   2. Letenye   x. Lendva  1 pont 

 

7. Lendva melyik évben volt utoljára Magyarország része? 

              1. 1919                                2. 1920                               x 1945                    1 pont 

8. Mi a közös: Lenti, Lendva, Moravské Toplice/Tótszentmárton, illetve Letenye, 
Bázakerettye?            Gyógyvíz- gyógyfürdő illetve termálvíz- termálfürdő           1 pont 

                                                                                                                 Összesen: 13 pont 

 

4. állomás: Kerka-part: Cserta, Kerka, hódok, fás legelő  (Vezető: Lelkes András) 

1. Ki volt a Cserta első szabályozásának tervezője 1863-ban, aki az 1848-49-es 
szabadságharc honvédezredeseként harcolt, s akinek kezdeményezésére alakult meg a 
Magyar Földrajzi Társaság 1872-ben? 

a. Lóczy Lajos 

b. Tóth Ágoston 

c. Kőrösi Csoma Sándor 

d. Bem József                                                                                 1 pont 

 

2. Hogy hívják az itt / Kerka – Cserta vidékén/ élő hódokat (Castor fiber)? 

a. kanadai hód 

b. eurázsiai hód 

c. kárpáti hód 

d. pannon hód                                                                                   1 pont 



 

3. Melyik két állítás igaz? (csak akkor jár a pont, ha mindkét válasz helyes!) 

a. Az eurázsiai hódok téli álmot alszanak. 

b. Az eurázsiai hódok hódvárakat építenek. 

c. Eurázsia legnagyobb rágcsálója. 

d. Európában a szabad természetben élnek kanadai hódok is.          1 pont 

 

4. Miért jelent veszélyt a hódok számára az árvíz? 

a. mert a hód nem tud úszni. 

b. mert a partfalban lévő vackát elönti a víz 

c. mert nehezen jutnak hozzá a táplálékukhoz, a halakhoz               1 pont 

 

5. Egy hód-lakóüregben általában hány állat él? 

a. Csak egy, magányosan élnek a hódok. 

b. 5-8 állat (szülőpár, a tavalyi és az idei alom /kishódok/). 

c. 10-20 állat alkot egy-egy falkát, akik egy üregben élnek.              1 pont 

 

6. Mi az (az itteni fás legelőkhöz kapcsolódóan)? (max. 4 pont) 

 Domolykó (hal) 

 Holtág  (a patak levágott kanyarulata, ága a szabályozás során) 

 A kakukkvirág hivatalos neve: (kockás kotuliliom) 

 Csorda (szarvasmarhák csoportja)                                              4 pont 

 

7. A Kerkának melyik a legjelentősebb mellékfolyója? 

a. Kebele  b. Cserta   c. Válicka                          1 pont 

 

8. A szlovén-magyar határ valamelyik oldalán nevezzél meg  

egy nemzeti parkot és két naturparkot!                              (1+2x0,5pont)= 2 pont 

                                                                                                  Összesen: 12 pont 

 



Elbocsájtó üzenet”: a következő állomásig figyeljetek meg egy hódra utaló bizonyítékot, ha van 
lehetőség, fotózzátok le, és a következő állomáson mutassátok meg! 

 

5. állomás: Átkelés a Csertán, kidőlt fákon keresztül – (Vezető: Böröcz Zsolt, Gaál 
Mercédesz) 

Fotó egy hódrágásról:                                   2 pont 

Segítség nélkül: nehezebb verzió  3 pont/fő 

Segítség nélkül: könnyebb verzió  2 pont/fő 

Segítséggel     1 pont/fő 

          Max: 11 pont 

 

6. állomás: Szécsisziget, útkereszteződés – Keréksín-gurítás (Vezető: Pfeiffer Edit) 

Mi ez? Mire használták?   (a szekér kerekének volt a külső borítása, sínje) 1 pont 

Gurítás – a távolság arányában (3 kijelölt szakasz szerint)    3x3 pont  

           Ö: 10 pont 

 

7. állomás: Kilátó – Néprajz, népi gasztronómia, nyelvjárás  (Vezető: Balázs Júlia) 

1. Becsüld meg légvonalban a templom távolságát 100 m-es pontossággal!  

                                                                                                  1200 m 

1100-1300   3 pont 

900-1099 és 1301-1500 2 pont 

700-899 és 1501-1700 1 pont                                                                max 3 pont 

2. Mely állatokat láttátok/látjátok/szoktak lenni lent, a Kerka partján? (bivalyok)   1 pont 

3. Melyik néprajzi tájhoz tartozik? 
 

A. Őrség  B. Hetés  C. Göcsej 

1. Becsvölgye  C 
2. Szécsiszentlászló A 
3. Szíjártóháza  B 
4. Göntérháza  B 
5. Kustánszeg  C 

       6. Szentgyörgyvölgy A               6x0,5= 3 pont 



4. A 2. világháború előtt Hetés és Őrség lakossága cserekereskedelmet folytattak 
egymással. Mi a hagyományos kézműipar Hetésben és az Őrségben? Kéziszőttes-ipar 
(szövés) illetve fazekasság                                                                                                   2 pont 

5. Mit használnak fel a dödölle készítéséhez? 

A, krumpli            b, kukoricaliszt                  c, kerekrépa                                               1 pont 

6. Mi a silinga, s miből készül?                   Kosár, fűzből készül                                  1 pont 

7. Leginkább mire használták/használják a hajdinát? 

a, állatok takarmányozására  b, szövéshez fonalat készítettek belőle c, ételeket készítettek 
belőle (pl. hurkát töltöttek belőle)                                                                                    1 pont 

8. Melyik gyümölcsből készül Göcsej híres, nemrég eredetvédetté vált pálinkája 
(hungaricum)?  

a) szilva   b) alma   c) körte   d) barack                  1 pont 

                                                                                                            Össz:            13 pont 

 

8. állomás Növények, tájolás, épített örökségek  (vezető: Benedek Miklós) 

a. Le kell adni a csapatoknak 5 fafaj egy-egy db levelét, amelyet a túra során gyűjtöttek: 
 

Tölgy 

Bükk 

Kőris 

Gyertyán 

Som            5 pont 

 

b. Le kell adni 2 db virágos növényt (1-1 szálat) a fás legelőről, s meg kell nevezni azokat! 
                                                                                                                     2 pont 

c. Tájold be a térképedet, s határozd meg, hogy melyik irányban (fő és mellék-égtájak) van 
innen a cél (Mároki-kápolna)!                                                    (ÉNY)    1 pont 

d. A mai szlovén-magyar határvidék melyik két épített örökségét ábrázolják a fotók? 

Selo/Nagytótlak (Körtemplom), Szécsisziget (Vízimalom és barokk templom)         2 pont 

                                                                                                               Összesen: 10 pont 

       



 

Cél – Mároki kápolna  Vezető: Gyuricza László 

Beérkezés, a menetlevelek értékelése     Max: 10 pont 


